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În contextul sociocultural curent, în care decizia apartenenței religioase e subiect al alegerii personale, identitatea 

religioasă pare a fi mai instabilă ca niciodată. Majoritatea cercetărilor psihosociologice s-au axat pe studierea identităţii 

în timpul adolescenţei, deşi procesul construirii identităţii religioase nu se încheie la această vârstă, dovadă fiind con-

vertirile religioase ce au loc la maturitate sau la bătrâneţe. Atributele identităţii religioase postmoderne sunt asamblate 

adesea pentru a crea un bricolaj de credinţe şi practici, iar sociologii, antropologii relaţionează acest fenomen cu expan-

siunea mass-mediei şi cu capacitatea omului de a accesa o mare diversitate de informaţii religioase. Astfel, în multe 

situaţii, identitatea religioasă e reflectată în şi modelată de tehnologia ce-i implicată în sfera culturii, iar indivizii deseori 

își construiesc identitatea folosind informații din  mass-media.  
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MANIFESTATION RELIGIOUS IDENTITY IN CONTEMPORARY 

In the current socio-cultural context in which religious activity is a matter of personal choice and free time, religious 

identity seems to be more unstable than ever. Most psycho-sociological research focused on studying identity during 

adolescence, although the process of building religious identity does not end at that age, proof being religious conversions 

that occur in adulthood or old age. Fluidity and negotiation religious identity is a crucial piece in understanding human 

religious commitment. Postmodern religious identities are often assembled to create a DIY beliefs and practices, and 

sociologists, anthropologists relate this phenomenon to the expansion of the media and human capacity to access a wide 

variety of religious information. Thus, in many situations, religious identity is reflected and shaped the technology we 

use, and individuals build their identity using symbols media. 
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Introducere 

Religia a fost mereu un element important al identităţii personale şi sociale, având o influenţă formativă 

majoră asupra gândirii şi comportamentului omului, care l-a motivat să adere la principii etice şi norme 

morale tradiționale, să mediteze asupra naturii umane şi asupra scopului vieţii, să manifeste altruism faţă de 

semenii săi şi să practice o relaţie personală cu divinul prin rugăciune. Însă, ultimii 30-40 de ani au adus 

rapide schimbări economice, datorită dezvoltării comunicaţiei şi tehnologiei IT, creşterii mobilităţii sociale. 

Ca urmare, s-au produs importante modificări demografice. Acestea, la rândul lor, au provocat schimbări în 

normele familiale şi tradiţionale. Noua generaţie s-a pomenit între vechile tradiții morale și noile realități 

sociale. Identitatea religioasă preluată, prin tradițiile culturale, a fost pusă în fața ispitei de a fi „perfectată” 

cu una adoptată sub presiunea noii realități sociale.  

1. Construcții și reconstrucții ale identității religioase 

Dacă acum o jumătate de secol identitatea religioasă era dobândită prin naştere, asumată ca atare, relaţio-

nată de spaţiul geografic şi mediul educaţional şi social împărtăşit de regulă cu ceilalţi, astăzi identitatea 

religioasă a devenit un accesoriu pe care noile generaţii deseori îl aleg ele însele în mod liber și accidental. 

Iată două dintre ele. Primul caz se referă la perioada când în România, aliată Germaniei din timpul 

războiului, se răspândise ideea conformistă că „evreii botezați ... vor avea un regim mai bun și ... vor fi feriți 

de deportări” [1, p.452]. Și alt caz, cu încărcătură axiologică. Spre exemplu, N.Steinhardt (1912-1989) – 

scriitor și eseist român, care a fost botezat la 15 martie 1960 în închisoarea Jilava „... în numele Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh” [2, p.83]. Iată unul dintre motivele invocate de evreul creștinizat în Jurnalul său : 

„... în iudaism, brahmanism și budism faptele rămân înregistrate de-a pururi și nu se șterg, pe când în crești-

nism credința și căința le desființează cu totul” [3, p.78], faptele păcătoase sunt iertate. După botez proaspătul 

creștinizat s-a simțit într-o stare nouă : „... sunt un om nou; de unde atâta prospețime și înnoire? ... senzația 

că aș putea face orice... Un sentiment de siguranță absolută ... dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; 

cele vechi au trecut ... Noi, dar de negrăit. Cuvinte nu găsesc, decât banale...” [4, p.84]. Evreul creștinizat e 
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conștient de faptul că sentimentele religioase sunt destinate pentru a fi trăite în experiența personală și că nu 

sunt potrivite cuvintele pentru a fi relatate: „Asta-i condiția umană” e concluzia lui N.Steinhardt [5, p.87]. 

Fiindcă diversitatea culturală şi cea socială sunt caracteristicile distinctive ale vieţii moderne, individul pare 

să-şi poată alege propria orientare religioasă dintr-o varietate de opţiuni, pe lângă valorile sacre transmise de 

familie. „Nemulțumiți de metafora „cupolei sacre” ce descria realitatea religioasă a societăţii anterioare, cer-

cetătorii contemporani au introdus conceptul de „piaţă religioasă” (spiritual marketplace) pentru a sublinia 

faptul că, într-o societate multiculturală, tradiţiile şi instituţiile religioase concurează pentru adepţii săi, iar 

credincioşii achiziţionează o religie în acelaşi mod în care consumatorii aleg din varietatea opţiunilor dispo-

nibile pe piaţa de servicii şi bunuri de consum” [6, p.12]. 

În articolul Identitatea religioasă în era mediatizării din ziarul Lumina autorul Andreea Raluca Neagu 

susține că în lumea contemporană un șir de factori au contribuit la formarea unei mentălități de marketing: 

„În primul rând, ataşamentul faţă de o religie a devenit voluntar, determinat, în parte, de eliminarea 

stigmatului ataşat neparticipării la lăcaşurile de cult şi la serviciile religioase. În al doilea rând, religia 

părinţilor unei persoane nu mai este obligatorie (renunţarea la religia în care au fost născuţi şi crescuţi a fost 

una dintre modalităţile principale prin care „generaţia X” s-a răzvrătit împotriva autorităţii). În ultimul rând, 

căsătoriile interreligioase, pronunţatele mobilităţi sociale şi geografice, precum şi influxul spiritualităţilor 

alternative au dus la posibilitatea experimentării altor practici religioase” [7]. 

În plină postmodernitate, sensibilitatea socială față de prezența sacrului s-a estompat. James A. Beckford, 

de exemplu, în Religion and Advanced Industrial Society (Religia și Societatea Industrială Avansată) [8], are 

în atenție contribuția religiei la procesul de integrare socială și la implementarea unor norme de conviețuire 

normală, dar și cercetarea științifică a aspectelor specifice postmodernității, cum ar fi prevalența tehnicii și a 

banului asupra credinței religioase.  

În acest sens, Grace Davie, în comunicarea sa la cel de-al XII-lea Congres de Sociologie desfășurat la 

Madrid în 1990, insista asupra opoziției dintre „declinul religiozității și condițiile creșterii bogăției” [9]. 

Francoise Champion, în Recompositions du religieux (Recompunerea religiosului), intuiește bine faptul că 

„sociologia religiilor se prezintă majorității ca sociologia unei morți anunțate”, a unui sfârșit proclamat de 

Fr.Nietzsche la începutul secolului trecut prin „moartea lui Dumnezeu” [10]. 

Nu la fel de categoric este Th.Luckmann, care afirmă în buna tradiție germană a lui R.Otto că „în viața 

umană, supranaturalul este legat de natural” [11, p.36] și niciodată nu vom putea vorbi despre o „moarte 

anunțată a religiei” [12, p.36]. Astfel, poate fi prezent temporal doar un declin al vieții religioase sociale/in-

stituționalizate și acela doar în anumite zone ale lumii. 

Timpul recent este cel ce cunoaște, pe de o parte, ocultarea unor credințe și rituri constituite instituțional, 

iar, pe de altă parte, izbucnirea neașteptată a altora, până atunci neglijate. Exemple: resurecția practicilor 

orientale concomitent cu o criză a instituției Bisericii creștine; explozia unor vechi „erezii”, „schisme” din 

primele secole ale creștinismului ce devin obiect de analiză al sociologiei și antropologiei religiilor. Ocultis-

mul, cu toate metamorfozele lui, de la astrologie și chiromanție la levitație și clarviziune, stă în atenția antro-

pologiei și sociologiei actuale a religiilor. 

2. Renegocierea identității religioase în postmodernitate 

Religia asigură un aspect coeziunii sociale, prin ansamblul de idei, valori şi norme necesare oamenilor 

pentru a-şi forma o identitate comună. Ea coagulează relația dintre membrii unui grup oferind un ansamblu 

de valori comune. Ca exemplu elocvent este religia iudaică care a permis evreilor, fiind separaţi prin diferite 

regiuni şi culturi timp de mai multe secole, să-şi păstreze identitatea prin idei şi practici religioase comune. 

Subliniem, în acord cu Fr.Haarmann, caracterul procesual al constituirii identităţii ca fiind o relatare a exis-

tenţei. Religia ocupă un loc important în identificarea proceselor socioculturale şi etnice: „Identificarea etnică 

drept un reflex al experienţei alterităţii reprezintă un element important al constituirii identităţii individuale şi 

al participării la identitatea colectivă, al încadrării proprii într-o comunitate condiţionată religios, precum şi 

al izolării faţă de alte comunităţi” [13, p.138].  

Conceptul de  identitate analitic se prezintă ca unul ambiguu și cu multe sensuri contradictorii. Studiile 

despre identitate se referă mai mult la lumea occidentală, specifică modernității târzii, fiind un proiect reflexiv. 

De aici reiese procesul continuu de remodelare a identității ca influență a pluralismului, curentelor culturale 

și a contextului personal.  
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N.Morgan și A.Pritchard în lucrarea On souvenirs and metonymy: Narratives of memory, metaphor and 

materiality, în Tourist Studies [14] menționează că, în contemporaneitate, identitatea este flexibilă, mobilă, 

adică identitatea individului se schimbă frecvent în timpul vieții și că acest lucru permite prezentarea teatrală 

a identității. În aceeași ordine de idei, Baumeister susține că identitatea modernă are mai multe fațete care 

sunt tot timpul în schimbare în comparație cu identitatea din epocile anterioare. A.Giddens consideră că în 

„postmodernitate sau în modernitatea târzie avem de a face cu un proces de pierdere a identităților colective 

și de accentuare a identităților individuale” [15]. Conform lui Th.Luhrmann şi P.Eberl [16], identităţile nu 

sunt fixe, ele se schimbă în timp. Astfel, unele schimbări de situații, de context, de comportament aduc nece-

sitatea renegocierii identității. 

În viziunea lui J.Turner [17], cu cât identitatea socială împărtășită este mai proeminentă în economia 

identității persoanei date, percepția de sine a acesteia tinde să fie depersonalizată. Astfel, indivizii tind să se 

identifice și să se vadă mai puțin ca persoane diferite și mai mult ca reprezentanți „modificați” ai unei cate-

gorii sociale. 

Formarea identităţii în termenii unei serii de comparaţii, ca şi construct relaţional, este descrisă de Erick-

son [18]. În viziunea lui, construirea identității ca proces are câteva etape: indivizii aflaţi în interacţiune îl 

compară pe individul ţintă cu ei înşişi, apoi informaţiile legate de această evaluare sunt vehiculate în conver-

saţiile dintre părţi, iar individul ţintă ia acest feedback în considerare, comparându-se, la rândul lui, cu cei cu 

care interacţionează. Aceste comparaţii influenţează felul în care se defineşte persoana ţintă.  

În mediul tradițional în care a trăit de milenii, omul actual se confruntă cu invazia unei realități care-i 

cuprinde întreaga viață, care poartă  denumirea de globalizare. Scara de valori tradiționale, atât teoretice, cât 

și comportamentale, practice, este pusă sub semnul întrebării sau chiar ignorată, combătută în multe din com-

ponentele sale. 

Fenomenele diversității culturale determinate de procesele contemporane ale globalizării duc la o cercetare 

necesară a interacțiunilor interculturale, inclusiv a dialogului intercultural, precum și a efectelor acestora 

asupra identității și a factorilor determinanți ai acesteia. Într-o zonă de conviețuire a diferitor culturi și con-

fesiuni religioase, acestea sunt capabile să creeze situații comunicative în care participanții recunosc în mod 

reciproc alteritatea și diversitatea. Pluralismul, una dintre caracteristicile specifice ale societății contemporane, 

insuflă individului, după cum am menționat, o negociere a identității religioase. Pune un alt mod, susceptibil 

de a construi identitatea religioasă în baza diferitelor tradiții religioase. 

În contextul diversității religioase se încearcă a crea un om nou, lipsit de transcendență, adaptat tehnolo-

giilor actuale și intereselor economice. În perioada globalizării au loc numeroase convertiri și un rol deosebit 

în acest proces îl joacă mass-media, care prin difuzarea informației îi face pe tineri să creadă în Islam, Iudaism, 

Catolicism (cu o creștere anuală de 12-13% catehumeni din 1993), Budism, sau să se deplaseze cu multiple 

fațete spre noile mișcări religioase inspirate din spiritualitatea de Est, din tradiția ezoterică sau din 

„ecologismul radical”, fie să le neglijeze pe toate. 

Aderarea la o religie se înscrie în mod tradițional într-o tradiție religioasă și se transmite din generație în 

generație. Însă, această cerință deseori se confruntă, în lumea globalizării, cu refuzul de a adera la comunită-

țile ale căror tradiții sunt stabilite din timp.  

3. Raportul dintre identitate și alteritare 

În religie, astăzi se arată o schimbare fără precedent a credinței în rândul tinerilor care și-au exprimat 
îndoială față de alegerea generației adulte. Fiecare religie presupune o mobilizare permanentă a memoriei 

colective. În societățile tradiționale, în cazul în care lumea simbolic-religioasă este structurată pe un mit 
reflectând atât despre originea lumii, cât și despre cea a grupului, memoria colectivă este complet conținută, 

de fapt, în structurile, organizarea, limba, practicile de zi cu zi. Datoria de a adera la adevărurile primite de 
mai sus este mai puțin apreciată astăzi (în special de către tineri) ca autenticitate a subiectului care caută 

adevărul „său”.  

În acest sens, în  raportul identitate – alteritate se pune accentul pe stabilirea și nuanțarea relațiilor dintre 

construcția identității (în cazul dat, a identității religioase) și perceperea alterității. Claude Dubar în lucrarea 

Criza identităților. Interpretarea unei mutații vorbește despre faptul că identitatea este „rezultatul unei duble 

operații de limbaj: diferențiere și generalizare. Prima vizează definirea diferenței, ceea ce face singularitatea 

a ceva sau a cuiva în raport cu cineva sau cu altceva: identitatea înseamnă diferență. A doua caută să defi-

nească punctul comun unei clase de elemente diferite, toate de un același altul: identitatea înseamnă aparte-
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nența comună. Aceste două operații stau la originea paradoxului identității: ceea ce este unic este ceea ce 

este împărțit. Paradoxul nu poate fi omis atâta timp cât nu se ia în considerare elementul comun al celor două 

operații: identificarea celuilalt și prin celălalt. Nu există identitate fără alteritate. Ca și alteritățile, identitățile 

variază din punct de vedere istoric și depind de contextul lor de definiție” [19, p.9].  

Într-o definiție mai generală, identitatea constă în „faptul de a fi identic în fiecare moment cu sine însuşi, 

desemnând starea unui obiect de a fi ceea ce este, de a-şi păstra un anumit timp caracterele fundamentale, in-

dividualitatea” [20, p.878]. Alteritatea, din contra, reprezintă „caracterul a ceea ce este diferit de un eu, ceea 

ce constituie o entitate aparte, diferită, dar şi senzaţia unui eu de a fi un altul, de a fi altcineva” [21, p.54]. De 

aici rezultă că identitatea se bazează pe ideea de unitate și exclude diferența, schimbarea, alteritatea. La limită, 

alteritatea potențială a eului ne oferă posibilitatea de a ne imagina orice, de a ne concretiza visele prin inter-

mediul unui CELĂLALT fictiv, care este tot EU.  

Identitatea personală apare în societate ca un proces în permanentă construcție și reconstrucție care se 

raportează întotdeauna la celălalt. Comunicarea (prin limbi, limbaje sau cultură) în cazul dat se conturează ca 

o relaționare, identitatea fiind direct influențată de raporturile, pozițiile și rolurile pe care le îndeplinește omul 

în relația cu o altă persoană. Manifestarea identitară presupune mai multe etape (căutare, formare, afirmare, 

recunoaștere), iar specialiștii în domeniile care abordează acest subiect își orientează cercetările spre diverse 

paliere: identitatea națională, identitatea culturală, identitatea socială, identitatea religioasă etc.  

Criza identității religioase se evidențiază prin cauzele provocării unei crize a identității în perioada con-

temporană. De la aspectele internaţionale, naţionale, politice şi culturale se cuvine să trecem și să reflectăm 

asupra persoanei, care, în ordinea importanţei, este deasupra statului şi chiar a realităţilor internaţionale 

antrenate în procesul globalizării, sau mondializării, cum preferă francezii să numească acest proces. Scara 

tradiţională de valori, atât teoretice, cât şi comportamentale, practice, este pusă sub semnul întrebării, sau 

chiar ignorată ori combătută în multe dintre componentele sale.  

Atât în modernitate, cât și în postmodernitate religia este o experiență individuală și socială a sacrului 

care este manifestat în mitologii, ritualuri și integrat într-o comunitate sau organizație. De exemplu, biserica 

este o formă de instituționalizare a religiei, ca expresie de organizare a relațiilor vieții spirituale cu viața 

materială. Sentimentul, gândirea, voința au fost privite, rând pe rând, drept esența experienței religioase, care 

lasă loc pentru menținerea misterului vieții. 

Globalizarea este unul dintre fenomenele contemporane care au dus la deconstrucția identității religioase. 

Fenomenul globalizare nu are o definiție concretă, ci cuprinde o serie de caracteristici, din totalitatea dome-

niilor existente, cum ar fi cel al științei, al ideologiei, al religiei, al culturii, al socialului, al politicului și cel 

al economicului. O interpretare a globalizării o dă cercetătorul Samuel Huntington. Ca produs al globalizării 

este multiculturalismul care prezintă, interpretează și reevaluează experiența socială a diversității și a dife-

rențelor, inclusiv religioase. 

Religia, ca și istoria, filosofia sau arta, își are locul său bine stabilit, întrucât ea reglează raportul dintre 
om, viață și moarte. Comunicarea devine un element esențial în susținerea sentimentului religios în relația cu 

Celălalt. La acest punct trebuie de ținut cont de raportul dintre cultură și religie. În timp ce cultura induce 
omul să se schimbe și să se perfecționeze conform unui model prestabilit de idealurile din societate, religia îi 

oferă individului posibilitatea să se pună într-o relație specială cu Absolutul. De aici rezultă că religia și 
cultura nu sunt nici contradictorii, dar nici paralele. Atunci când s-a dorit ca ele să coincidă în mod total, 

religia s-a redus la nivel de cultură, iar cultura a devenit religie, sau s-a ajuns la o opoziție totală, fiecare din 
ele pretinzând la o autonomie. În afara acestor extreme religia se raportează la cultură ca parte la întreg. 

Condiția de transpunere în care se găsește omul din zilele noastre în toate culturile creează o situație în 

care religia, din punctul de vedere al dimensiunii sale care transcende cultura, se transformă în critică la 

adresa culturii. Vorbind în acest context, religia poate să contribuie la conservarea și la consolidarea stabili-

tății unei culturi, poate să fie un model de valori, situându-se într-un raport dialectic cu cultura. 

Concluzii 

Din cele relatate reiese că scopul principal al unei culturi constă nu în afirmarea propriei identități și a 

diversității sale, ci în incarnarea acelor valori care sunt comune umanității în general și persoanelor ca indivizi, 

pentru ca să se poată realiza vocația lor. În consecință, și cultura, în dinamicile sale cele mai profunde, tinde 

spre universalitate, care, la rândul său, este o premisă relevantă pentru un posibil dialog intercultural. Din 

moment ce există o legătură strânsă între cultură și religie, orice dialog interreligios este și un dialog inter-
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cultural. De aceea, cei doi parteneri de dialog trebuie să-și afirme capacitățile personale pentru menținerea 

acestui dialog intercultural. 

Observăm că astăzi nu religiile sunt în conflict direct unele cu altele, ci mai curând identitatea religioasă 

este o componentă a caracterului oamenilor, națiunilor sau grupurilor de națiuni aflate în conflict. Altfel spus, 

rolul identității religioase ca parte a identității grupurilor aflate în conflict este în creștere. Este un moment 

pus în prim-plan astăzi, când mase imense de musulmani din Libia, Siria ș.a. fugind de sărăcie, război și 

terorism imigrează în Europa punând în pericol identitatea religioasă a acesteia. 
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