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Abstract. The paper addresses the thesis of the convergence of national
and religious identity following the communist atheist dominance, in
Romania and Europe. This specific research interest is investigated in the
light of the sociological data gathered from diverse opinion polls. The
perspective of religious identity as a founding, or at least consolidating,
factor for national identity has been less „visited“ lately. Terrorist events
have brought fundamentalism, intolerance and violence to the fore.
Discourse and the religious trigger of violence have often been correlated,
and yet the correlation between religion and violence is not absolutely
necessary. There are alternatives: we see at the level of discourse the
possibility of a more or less vindictive wording, while the imperative „Blessed
are the peacemakers!“ and with a civic attitude and action generating rather
hopes and renewed solidarities. Actually, one may notice nowadays a more
fortunate correlation of religious principles and values with social security
themes and with climate change themes. Pope Francisc is a promotor of
change in this respect and a significant contemporary global actor. In the
Romanian case, history has shown that religious identity has played a very
important role in the constitution of the Romanian State, in a dissidence
during the communist regime, but also, paradoxically, in certain cases, in
a collaboration with security and the communist regime. Provided this
historically confirmed inter-relation, in contemporary times, in the Romanian
case, we see indeed a convergence of the national and religious identity
and a confirmation of the announced thesis.
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1. Tema identitãþii naþionale ºi a identitãþii religioase
în secolul XXI. O introducere

Perspectiva identitãþii religioase ca factor întemeietor, sau cel puþin consoli-
dant, pentru identitatea naþionalã este mai puþin „vizitatã“ în ultima vreme.
Evenimentele teroriste au adus în atenþie fundamentalismul, intoleranþa ºi vio-
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lenþa. Discursul ºi declanºatorul religios al violenþei s-au corelat adesea ºi totuºi
corelaþia dintre religie ºi violenþã nu este absolut necesarã, dimpotrivã, aceasta
este o corelaþie conjuncturalã nefericitã, deoarece religiile cel puþin ating, dacã
nu ºi susþin, sub o formã sau alta, într-o formulare mai mult sau mai puþin vindi-
cativã, imperativul „Fericiþi fãcãtorii de pace!“. Ziya Meral1, specialist în studii
de Securitate al Foreign Policy Research Institute semna la 20 noiembrie 2020
un studiu intitulat „Religion, Identity and Politics in the 21st Century“ în care
o primã observaþie interesantã se referea la violenþã ca factor ce poate conduce
la religie, putând altera ºi reforma religiile, iar religiile pot aduce caracteris-
tici insolite conflictelor ºi terorismului (studiate mai mult dupã atacurile din
11 septembrie), fãrã a se corela în mod necesar, fiind ambele înscrise într-o
naturã umanã profundã anistoricã ºi atemporalã.
Dupã cum interpreteazã lucrurile ºi Ziya Meral, ambele sunt rãspunsuri de

adaptare la greutãþile ºi complicaþiile bio-sociale ale supravieþuirii. Explicaþiile
discutabile sau simpliste ale realitãþilor curente s-au grãbit sã vorbeascã despre
ciocnirea civilizaþiilor, despre ºtiinþã ºi educaþie ca salvatori indiscutabili, dis-
cursul simbolic despre „celãlalt“ demn de învinovãþit, unicul veºnic violent, ceea
ce ne ajutã sã nu analizãm ceea ce desemnãm prin „noi“, anumite aspecte mai
delicate privind propria identitate, propriile valori, propria religie sau propria
credinþã. Ziya Meral aratã cã pânã la urmã religia nu se calificã pentru a fi
studiatã cu aceeaºi atenþie ca economia, iar religiile sunt doar resorturi de ma-
nipulare ale unor actori ºi agende politice.
Totuºi, religiile mai degrabã conteazã pentru oameni, chiar dacã nu pentru

toþi oamenii ºi pretutindeni în egalã mãsurã, religiile ar trebui sã fie considerate
serios ca obiect de studiu. Dar a realiza acest lucru este dificil, totul este con-
textual ºi particular, când vine vorba de religie în viaþa oamenilor, iar concluziile
universale sunt dificil de stabilit, evidenþiazã Meral. Acesta indicã faptul cã, în
timp ce oamenii cred cã religia ar oferi o viaþã mai bunã într-o viaþã viitoare ºi
cã au o influenþã moralã asupra oamenilor, religia are un rol determinant imediat
în crearea de semnificaþie într-o lume haoticã, prea greu de înþeles ºi în care este
tot mai greu sã trãieºti împlinit.
Religia a contribuit la supravieþuirea ºi progresul speciilor, la stabilirea iden-

titãþilor ºi viziunilor, personale ori comune. Ar trebui sã studiem religiile, limbajul
religios, ideologiile religioase, personalitãþile religioase, toate întemeind nara-
þiuni explicative, cu rol determinant, fondator, pentru indivizi ºi comunitãþi. Ana-
listul remarcã importanþa legitimatoare pe care o acordã anumite extremisme
îmbrãþiºate de persoane albe, de dreapta, creºtinismului.
Naþionalismul religios este prezent pe glob din Turcia în India, Rusia, Ungaria

ºi Statele Unite. Acesta este un fenomen deopotrivã local ºi global. Vremurile
noastre complicate determinã indivizii ºi comunitãþile sã facã faþã anomiei – dez-
integrarea normelor, standardelor, valorilor, semnificaþiilor ºi explicaþiilor care
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reprezintã fundamentul identitãþii individuale ºi liantul comunitãþilor – ºi tentati-
velor radicale de a rãspunde anomiei. Acest termen, propus de Émile Durkheim
pentru studiul schimbãrilor forþelor de muncã în timpul Revoluþiei Industriale ºi
modernizãrii, rãmâne central în explicaþiile sociologice actuale odatã cu slãbirea
sau dispariþia marilor naraþiuni unificatoare (naþionale ºi religioase), precum ºi
cu confuzia ºi fragmentarea comunitãþilor umane, accentuate de noile tehnologii
ºi pandemie. Tot Durkheim evidenþiazã cã religia este un lucru eminamente
social. În opinia noastrã, pentru aceia care se pot îndrepta spre religie, acest mod
de viaþã reprezintã o alinare, o sursã de adevãr, semnificaþie, confort ºi claritate
într-o lume care pare în curs de dizolvare, dacã considerãm problemele legate de
schimbãrile climatice, crizele economice ºi politice, complicarea relaþiilor inter-
naþionale, ajungând pânã la dificultãþile de interacþiune umanã în condiþiile cu-
rente ale unei hegemonii culturale political correctness împinsã pânã la ridicol.
Sacrificii ºi þapi ispãºitori simbolici, spectacole de distragere a atenþiei ºi tra-

gedii reale implicã uneori ºi astãzi aspecte religioase, aºa cum am vãzut în timpul
pandemiei: „ºtiinþa“, „credinþa în virus“ ºi „credinþa în vaccin“ s-au ridicat ca
noi divinitãþi, aflate în concurenþã cu cele promovate de religiile tradiþionale.
Adevãrul, antrenat în jocuri de legitimitate, devine din principiu ºi valoare
universalã element retoric ideologic. Discursurile despre „adevãrata ºtiinþã“,
„adevãrata religie“, „adevãrata siguranþã“, „adevãrata democraþie“, „adevãrata
libertate“ încep disoluþii ireductibile pe diverse planuri, marcând sfârºitul tole-
ranþei, al deschiderii, al posibilitãþilor de schimbare ºi evoluþie (în termeni de
perspective interpretative ºi orientãri ale deciziilor ºi acþiunilor) ºi al acceptabili-
tãþii reciproce între oameni. Aºa cum aratã ºi Meral, religiile sunt „vii“ ºi nu
existã într-un „vid“, ci în contexte istorice, culturale, socio-politice, economice,
naþionale, comunionale: adevãrurile eterne ale religiei sunt protejate, interpretate
ºi aplicate în moduri mediate, particulare, profund umane ºi contextuale prin
limbaj, prin „geografii“ naþionale ºi politice. Putem ajunge la ideea cã practica
aceleiaºi credinþe creºtine poate fi foarte diferitã în Statele Unite ºi în Regatul
Unit, în Grecia faþã de Rusia sau România sau chiar ºi în cazul Islamului în
Bosnia faþã de Pakistan, în Emiratele Arabe faþã de vestul Africii etc. Religiile
acþioneazã prin oameni, contextualizaþi, imperfecþi ºi cãlãuziþi de speranþe, iluzii
ºi interese. Cu toate acestea, adesea, aceiaºi oameni pot fi ºi sursa unor perspec-
tive ºi soluþii înþelepte pentru problemele curente comune, ceea ce poate repre-
zenta o speranþã pentru un dialog ºi constituirea unei platforme sociale, civice ºi
ecologice comune creºtinism-islamism.
În acest context actual democratic cu rol semnificativ în conºtientizarea unor

factori socio-politici diverºi în raport cu problemele ºi provocãrile unui viitor
comun european ºi global este relevant sã discutãm teza convergenþei identitãþii
religioase ºi naþionale. Înainte de a trece la imaginea realitãþilor religioase euro-
pene ºi româneºti, aºa cum se recompune aceasta din rezultatele sondajelor de
opinie, este clarificator sã evidenþiem influenþa pozitivã civicã ºi socialã a princi-
piilor ºi valorilor creºtine, deocamdatã mai „vizibile“ ºi mai active în Europa.
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2. Influenþa principiilor ºi valorilor creºtine
în Europa modernã ºi mai ales contemporanã

În lucrarea sa din 2019 intitulatã What Is Christian Democracy?2, Carlo
Invernizzi Accetti propune metafora „pustnicului crab“, cu semnificaþia unei
Europe aflate într-o carapace „durã“ creºtin democratã, dar cu „elemente mobile“,
active, din ce în ce mai diverse ca ideologii ºi preocupãri. Pe de o parte, persis-
tenþa ideilor ºi principiilor creºtin democratice este remarcabilã. Pe de altã parte,
partidele europene creºtin democrate se aflã în declin. Unii comentatori au sugerat
cã aceastã rezilienþã principialã este o adevãratã „lecþie“, la nivel normativ, con-
tinuând cu ideea cã reconcilierea europeanã dintre catolicism ºi democraþia mo-
dernã din ultimele douã secole poate reprezenta un exemplu pentru integrarea
politicã a islamului în regimurile democratice. Analogiile sunt slabe ºi limitele
analogiilor catolicism-islam sunt mult mai puternice însã. În plus, principiile ºi
valorile creºtin democrate au reprezentat bariere pentru dificultãþile integrãrii
politice a musulmanilor, constituind o parte a problemei ºi nu a soluþiei. Atuurile
principiilor ºi valorilor creºtin democratice se pot însã evidenþia în contracararea
populismului, prin analogie cu modul în care partidele istorice creºtin democra-
tice s-au opus fascismului, influenþând în mod principial electoratul în direcþia
unei stabilitãþi politice mai mari, prin accentul pus pe demnitatea umanã, pe
incluziunea socialã ºi pe compromisul politic. Ca ideologie, democraþia creºtinã
are o valoare normativã ºi un prag de acceptabilitate optim ºi din perspectiva
secularã.
Religia creºtinã are o concepþie istoricã modernã ºi contemporanã despre

Europa ca bun comun ºi despre posibila contribuþie a creºtinismului la o „eticã
socialã transversalã“3. Dialogul continuu dintre creºtinism ºi socialism (deºi
ponderat ºi slab, fiind adesea destul de marginal, este încã în desfãºurare ºi are
o semnificaþie realã în faþa noilor probleme ale lumii noastre în schimbare –
valurile de refugiaþi, problemele climatice ºi criza virusului Corona, care ame-
ninþã chiar ºi mai mult într-un context de „globalizare a profitului ºi indiferenþã“
declanºatã de o ecuaþie multifactorialã a evoluþiilor ºi provocãrilor recente. Douã
viziuni etice ºi semnificative foarte diferite despre lume ºi despre valoarea oa-
menilor se reunesc din nou pentru a aborda o preocupare imperativã descrisã de
consecinþele negative ale globalizãrii ºi ale crizei de mediu.
Lucrãrile recente ale unei ºcoli de varã sintetizeazã un apel la dialog – la

dialog transversal – care implicã pe toþi cei preocupaþi de viitorul mai bun al
planetei, implicând astfel probabil pe toþi bãrbaþii ºi femeile de bunã-credinþã ºi,
mai ales, pe toþi cei care iau în serios actuala crizã de mediu. Transversalitatea
evitã ierarhiile actorilor ºi temelor în acþiunile angajate de acest dialog pentru
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redresare ºi dezvoltare. În zilele noastre, miºcarea muncitoreascã cautã mai
degrabã îndeplinirea scopurilor în cadrul societãþii capitaliste decât împotriva
acesteia. Preluarea puterii prin mijloace revoluþionare nu mai constituie, evident,
o cale acceptabilã sau fructuoasã de urmat. Creºtinismul ºi socialismul menþin
un antagonism mai nou revizuit, dar îºi abordeazã obiectivele specifice prin
cooperare respectuoasã ºi devotament faþã de respingerea opresiunii ºi exploa-
tãrii – punctul central, sau axa conexiunii dintre cele douã viziuni despre lume,
atât de diferite.
ªcoala de varã din Spania anului 2019, care a reunit viziuni creºtine ºi mar-

xiste prin contribuþii din Austria, Belgia, Franþa, Vatican, Ungaria, Italia, Portu-
galia, Tunisia ºi Grecia a urmãrit finalitãþi europene civice, dar ºi educative: sã
formeze o bazã pentru un curriculum universitar din Portugalia (Coimbra),
Spania (UNED), Austria (Innsbruck) ºi Italia (Sophia/Florenþa).
Conceptul de „consens diferenþiat“ evidenþiat ca temã importantã în acest

context se bazeazã pe etica socialã transversalã ºi pe complementaritatea ade-
vãrului ºi realitãþii. Omenirea, societatea ºi lumea sunt interlocutori situaþi la
acelaºi nivel sau vãzuþi ca „omologi“ în aceastã încercare dialogicã de a descrie
ce este omul ºi care sunt scopurile ºi temele valoroase incontestabil comune.
Numai temele care animã ºi care devin „bun comun“ pot fi apte sã susþinã con-
sensul ºi, eventual, speranþa comunã ºi acþiunile comune pentru transformarea ºi
dezvoltarea europeanã ºi (în cele din urmã) mondialã. „Aceastã abordare trans-
versalã de eticã socialã este menitã sã producã o transformare radicalã care
merge la rãdãcina problemelor“4 pentru a gãsi soluþii, nu þapi ispãºitori, „vizând
economia, politica, creºterea ºi progresul“ .
Walter Baier a interpretat legãtura reînnoitã dintre socialism ºi comunitate

prin intermediul legãturii reînnoite dintre bunãstare ºi democraþie, în ciuda ata-
curilor neoliberalismului. Atât socialismul, cât ºi marxismul împãrtãºesc preocu-
parea pentru societate, pentru emanciparea celor lipsiþi de putere, pentru relaþii
personale profund semnificative, pentru puncte de vedere ºi interese empatice
împotriva egoismului colectiv ºi individual, în pofida prezenþei redutabile a neo-
liberalismului5.
Acest filon al marxismului luminat pune accentul pe importanþa dimensiunii

sociale ºi etice a comunitãþii umane ºi nu doar pe îndeplinirea condiþiilor mate-
riale necesare. A purta datoria ºi responsabilitatea este crucial pentru interpre-
tãrile marxismului de cãtre Antonio Gramsci, Theodor W. Adorno, Max
Horkheimer ºi Erich Fromm, precum ºi pentru interpretarea libertãþii socialiste
ca un salt dificil, dar necesar, de la tãrâmul necesitãþii la tãrâmul libertãþii (v. ºi
lucrãrile lui Karl Polanyi). În Manuscrisele economico-filosofice, Karl Marx a
ignorat imperfecþiunea umanã ºi a descris „transcendenþa pozitivã a proprietãþii
private ºi înstrãinarea de sine umanã“ oferitã de manifestarea esenþei umane,
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punând astfel capãt conflictului „dintre om ºi naturã ºi dintre om ºi om“, care nu
este foarte departe de viziunea creºtinã, dar nu a fost nici verificatã de istorie,
pânã astãzi.
Existã un destin european comun. În perspectiva Vaticanului, Angelo Vincenzo

Zani subliniazã cã acesta nu este doar un scop sau o metaforã, ci chiar cadrul
pentru a face faþã neajunsurilor globalizãrii, cu degradarea biosferei, cu dezastrele
climatice, cu valuri masive de migraþie sau, cu ameninþãrile legate de dezvoltarea
armelor nucleare, chimice sau cibernetice6. Metoda europeanã este dialogul
pentru cooperare ºi responsabilitate, nelimitat la un orizont temporal, dar expri-
mând ºi vocaþia transcendentã a realitãþii umane7. Una peste alta, destinul Europei
rãmâne sã „urmãreascã idealurile“ ºi „contemplând cerurile“ într-un mod care sã
menþinã Europa ca referinþã pentru „binele comun ºi al unei lumi a fraternitãþii
ºi pãcii“8.
Urmãtoarea parte descrie dimensiunile gemene performative ºi transforma-

tive ale dialogului. Piero Coda propune o nouã paradigmã gãsitã într-o „culturã
a întâlnirii“. Comunitatea idealã este „comoara socialã“ a comunitãþii lui Isus –
iubirea de Dumnezeu ºi iubirea unul faþã de celãlalt. O astfel de societate stabi-
leºte standardul „realizãrii etice maxime“. Astfel religia poate fi atât un factor de
stabilitate conservator al status quo-ului, cât ºi un potenþial factor transformator,
în spiritul iubirii ºi al emancipãrii de Mammon, „idolul puterii ºi al banilor“9.
Existã o înþelegere specialã a dialecticii identitate-alteritate în gândirea creº-

tinã care este puternicã ºi subversivã pentru adversitate, foarte diferitã de înþele-
gerea unor filosofi precum Hegel, Marx sau Feuerbach: existã întotdeauna un
aspect fluid care reuneºte identitatea ºi alteritatea în moduri paradoxale, de înþeles
doar în perspectiva creºtinã generoasã, o perspectivã din care sinele însuºi se
regãseºte cel mai autentic în înþelegerea ºi comuniunea cu altul, în aceastã dia-
lecticã ºi eticã nãucitoare a dãruirii (per-dono), care face din iertare ºi din gene-
rozitatea faþã de ceilalþi cel mai autentic câºtig.
Bernhard Callebaut merge la rãdãcinile dialogului transversal împotriva

„violenþei“ gândirii individualiste, descrisã de faptul cã „gândurile devin pro-
prietatea absolutã a unui individ, celãlalt nu are nimic de spus sau de adãugat“10.
În tradiþia creºtinã a gândirii sociale solipsismul este respins, iar gândurile unui
individ nu pot fi absolute: nu pot gândi dacã nu-l ascult pe celãlalt, dacã nu pot
fi schimbat, modificat de el sau ea. Callebaut subliniazã cã fiecare om a experi-
mentat asta de atâtea ori cu ocazia unui dialog sincer, deschis, autentic, atunci
când a expus convingeri puternice, dar le-a oferit ca o contribuþie, nu ca pe o
impunere. ªtim din experienþele pozitive de viaþã, nu doar din filosofie ori
hermeneuticã, faptul cã este o calitate sã ºtii sã asculþi partenerii de dialog.
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Acestea sunt elementele care deschid omul cãtre noi perspective, moderându-ºi
convingerile, aprofundându-le, dar ºi corectându-le sau îmbogãþindu-le11. Unitatea
ºi solidaritatea nu ar trebui sã însemne uniformitate, pentru cã interacþiunea
dialogicã, deschisã, respectuoasã întãreºte gândirea transversalã.
Importanþa acceptãrii realitãþii fundamentale a convieþuirii orienteazã precum

ºi lucrarea semnatã de Thomas Stuke, „Experienþa alteritãþii. Despre dialogul
dintre creºtini ºi marxiºti“. Autorul exploateazã dificultãþile ºi posibilitãþile de
a-l experimenta pe celãlalt integrând diferenþele de opinie într-o viziune comunã.
În acest demers, cea mai interesantã este valorificarea abordãrii lacaniene a
„O/altul“, deschiderea cãtre identificarea a patru tipuri de interacþiuni comuni-
cative ºi spre interpretarea rolului primordial al tãcerii în dialog. Existã un cerc
de comunicare în interacþiunile comunicative (fructuoase, autentice), punând
accent pe co-orientarea oamenilor unii cãtre ceilalþi ºi pe coordonarea înþelegerii
reciproce în relaþiile dialogice. Acest tip de comunicare autenticã este transferat
în cooperare realã12. Dintr-o perspectivã lacanianã, existã patru moduri de a-l
implica pe celãlalt într-un dialog – în calitate de superior, inferior, bun sau rãu –,
aceste patru aspecte formând o matrice interpretativã. Interacþiunea comunica-
tivã ia formele dialogului, discuþiei, dezbaterii sau deciziei, cu rezultatele respec-
tive ale coexistenþei, co-orientãrii, coordonãrii ºi cooperãrii. Celãlalt poate fi un
Rival, un Venerabil sau un Rãu-Altul de temut ºi urât, sau un altul cu „a“, mai
gestionabil (un rival, altul similar, un alt temut sau un inamic de urã). Principalul
rezultat al interacþiunii comunicative sunt totuºi relaþiile empatice, înþelegerea ºi
cooperarea. Aceste rezultate nu pot fi atinse prin tãcere, atunci când cineva este
tãcut pasiv-indiferent sau rãu intenþionat, închis etc. Astfel, dinamica interac-
þiunii comunicative ar trebui reconsideratã, inclusiv contemplarea ºi tãcerea
autoasumatã pentru ascultare calitativã, înþelegere ºi conºtientizare13.
Cu siguranþã, lumea trebuie sã fie numitã pentru a o schimba. Cornelia

Hilderbrandt ºi Pál Tóth pun dialogul marxist-creºtin la baza unei strategii non-
violente de interacþiune, necesarã într-o lume pluralistã. Acest dialog urmãreºte
sã aducã mai aproape o altã lume, una mai bunã, ceea ce ar trebui sã fie posibil.
Atât marxiºtii, cât ºi creºtinii salutã schimbãrile imaginate „din fundul ºi margi-
nile societãþii“. Cei mai slabi, „blestemaþii acestui pãmânt“, „rãmãºiþele“ sunt
primii chemaþi în proiectul de emancipare14. Atât marxiºtii, cât ºi creºtinii resping
ideea cã fiinþele umane ar putea fi tratate ca „bunuri de consum care trebuie
folosite ºi apoi aruncate“. Dupã cum subliniazã premisa Manifestului Comunist,
„dezvoltarea liberã a fiecãruia este condiþia libertãþii“, asigurã „dezvoltarea tuturor“
ºi interacþiunile dialogice sunt menite a construi „cultura economicã, atât de
necesarã solidaritãþii, dezvoltãrii, viitorului comun mai bun“15.
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Miza viitorului Proiectului European este un proces de regândire, aratã
L. Bekemans, întrucât procesul de integrare europeanã este atât de complex ºi
variat în forme de cooperare interguvernamentalã ºi supranaþionalã. Pesimism
vs. optimism, globalizare vs. europenizare, astfel de dihotomii sunt realitãþi ce
descriu un context european provocator, cel mai bine surprins de termenul de
crizã, într-o lume în general, în schimbare rapidã16. Europa navigheazã într-o
mare de speranþe ºi temeri. „UE are nevoie de un proiect politic reînnoit, incor-
porat într-o viziune pe termen lung în era actualã a globalizãrii. Influenþa cres-
cândã a intereselor naþionale în elaborarea politicilor europene poate fi blocatã
doar în acest fel, în favoarea «comunelor europene». În caz contrar, confruntat
cu frustrarea, criticile ºi chiar indiferenþa crescândã a cetãþenilor, pericolul este
ca UE sã devinã o simplã uniune a intereselor economice sau sã se dezintegreze
în entitãþi naþionale ºi subregionale“17.
Michael Löwy îºi dedicã investigaþia destinaþiei democratice a Europei ºi viito-

rului european. Observând un declin actual al democraþiei, autorul avertizeazã
asupra mai multor aspecte periculoase care tind sã treacã nediscutate, cum ar fi
instituþiile care nu sunt responsabile în faþa alegãtorilor sau a oficialilor aleºi, ori
utilizarea crizei ca „stare de excepþie ca la Carl Schmitt“18, o stare care ar trebui
sã scuze toate încãlcãrile procedurilor democratice ºi un nivel foarte scãzut de
democraþie în Europa, interpretate ca accidente excepþionale datorate unor cir-
cumstanþe excepþionale. Periculos este, de asemenea, faptul cã guvernele din
Europa tind sã ignore protestele publice, demonstraþiile în masã ºi grevele ºi sunt
foarte atente la pulsul pieþelor financiare ºi la opiniile unor astfel de exponenþi,
experþi ºi reprezentanþi. Lupta pentru democraþie ar trebui luatã mai în serios, deºi
este din ce în ce mai mult o luptã împotriva neoliberalismului. Europa democra-
ticã, ecologicã ºi socialã conteazã ºi aceasta este Europa pentru care meritã sã
lupþi, una care nu se supune unor imperative financiare oneroase ºi tentaþiei
fasciste de a da vina pe crizã, pe imigranþi sau pe politicile de austeritate. Luciana
Castellina indicã, de asemenea, deficitul de democraþie în Europa, pentru „orga-
nisme intermediare“ (sindicate, partide, mass-media, asociaþii civile) asigurând
grade mai mari de democraþie ºi necesitatea unei Europe a naþiunilor, a unei
cetãþenii europene cu rãdãcini naþionale, împuternicirea europenilor ca cetãþeni
îndreptãþiþi la „binele comun numit Europa“19.
„Statul laic ca necesitate religioasã. O perspectivã islamicã“, de Adnane

Mokrani, abordeazã maturitatea civilã ºi politicã a statului din perspectiva eman-
cipãrii de amestecul religios în dezvoltarea democraticã. Ideologia nu ar trebui
sã înlocuiascã religia ºi religia nu ar trebui sã înlocuiascã ideologia. În zilele
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noastre religia poate contribui la educarea bunului cetãþean, iar statul ar trebui sã
fie neutru pentru a fi legitim în a trata toþi cetãþenii în mod egal20.
Guvernele fundamentaliste au adoptat cel mai rãu dintre modelele de stat – cel

totalitar. Acesta este însã modelul care trebuie neapãrat refuzat. În lumina tuturor
cercetãrilor prezentate în mod succint pânã acum, putem remarca faptul cã,
dacã o religie nu poate fi interlocutor pentru democraþie, dezvoltare în direcþia
binelui comun, dar ºi pentru pluralism, în orice formã, nu poate fi un actor
actual ºi nu poate fi legitim prezentã în spaþiul public.
Alberto Lo Presti face legãtura între democraþie, creºtinism ºi pluralism.

Democraþia ºi catolicismul politic sunt considerate mai degrabã opoziþionale,
deºi mulþi savanþi catolici au contribuit la literatura despre democraþie. Anumite
opinii teoretice au cãutat contribuþia elitelor în democraþie, în timp ce altele au
denunþat deghizarea elitelor în democraþie. Catolicismul ºi democraþia au în
comun în ultima vreme (de la Rerum Novarum) preocuparea pentru realizarea
persoanei umane ºi a binelui comun, preocuparea pentru limitele puterii suve-
rane ºi pentru pluralismul etico-religios: „sarcina democraþiei este de a încuraja
fiecare persoanã (...) sã-ºi reprezinte interesele legitime în comunitatea politicã“21.
În numele unui viitor al valorilor comune, mai clare în amurgul neolibera-
lismului, aºa cum aratã Walter Baier, statul ecologic al bunãstãrii reprezintã un
ideal ºi un plan practic pentru a ieºi din capcana obsesiei pentru maximizarea
profitului. Profitul, graniþele ºi armele nu au salvat niciodatã pe nimeni. Teme-
iurile comune dintre socialiºti ºi creºtini se regãsesc în dialogul transversal
privind provocãrile politice, economice ºi ecologice. Dialogul dintre eticianul
social catolic Petra Steinmair-Pösel ºi filosoful socialistMichael Brie pun în evidenþã
cât de important este ceea ce avem în comun, soluþiile comune, strategiile comune
de viitor socialist ºi catolic care decurg dintr-o înþelegere a dimensiunii spiri-
tuale22 ºi a apartenenþei reciproce în casa noastrã comunã23, astãzi puse în pericol.
Manifestul de la Hermoupolis subliniazã importanþa unei economii care sã

serveascã egalitatea socialã, justiþia ºi sustenabilitatea ecologicã. Problemele ur-
meazã sã fie transformate în soluþii prin identificarea de noi forme de participare,
prin creativitate ºi angajament pentru o culturã universalã a pãcii24. Guvernarea
în vremurile de Covid-19 trebuie sã devinã o guvernare colaborativã, nu confrun-
taþionalã, ideologicã ºi propagandisticã, aratã Javier Andrés Baquero Maldonado25.
Oamenii ºi relaþiile lor determinã rezultatul guvernelor ºi fiecare funcþionar
public trebuie sã înveþe sã vadã lucrurile prin ochii cetãþeanului pentru a da mai
multã speranþã oamenilor în vremuri îndrãzneþe ºi pentru a crea un sentiment
mai demn de încredere al unei familii umane în societate. José Manuel Pureza
abordeazã tema drepturilor sociale ºi excluderii sociale, într-un demers intitulat
„Trei provocãri pentru aprofundarea dialogului“ (între creºtini ºi marxiºti). Alie-
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narea, individualismul ºi spiritualitatea slabã sunt provocãrile care, bine abor-
date, duc la gândire criticã, solidaritate ºi spiritualitate eliberatoare care aduc
oamenii împreunã într-un dialog ºi acþiune îmbunãtãþite în ciuda diferenþelor lor.
Trebuie sã remarcãm ºi „Opþiunea preferenþialã pentru sãraci. Un criteriu

cheie al autenticitãþii creºtine“, un text în care Papa Francisc abordeazã pan-
demia ca un agent revelator pentru inegalitatea strictã care guverneazã lumea.
Lecþiile de credinþã aratã cã fiecare creºtin este menit sã fie un instrument al lui
Dumnezeu în casa noastrã comunã, pentru îngrijirea creaþiei, cu cele douã puncte
principale de atenþie: sãracii ºi mediul. Pentru a ieºi din pandemie într-o formã
mai bunã, ar trebui sã plasãm periferiile în centru. Acesta este cel mai actual, mai
clar ºi mai simplu mesaj pe care atât creºtinii, cât ºi marxiºtii, ar putea ºi ar trebui
sã-l îmbrãþiºeze.
Europa beneficiazã de un simbol al convergenþei religiei ºi politicii în

persoana Papei Francisc. Corelaþia dintre religie, politicã ºi politici publice este
investigatã în 2018 într-un demers interesant, în cadrul cãruia Papa Francisc
reprezintã un studiu de caz fascinant26.
Acþiunile sale sunt dificil de încadrat clar ca politicã de dreapta sau de stânga.

Agenda sa include teme diverse precum cãsãtoria tradiþionalã, familia tradiþionalã,
sãrãcia, schimbãrile climatice, precum ºi neglijarea problemelor de mediu ºi ale
sãrãciei, în mod specific sau ºi în conexiune. Dihotomiile politice stânga-dreapta
ºi contradicþiile politice sunt însã contradicþii numai din perspectiva politicã
laicã. Din perspectiva credinþei creºtine catolice toate þelurile politicii papale se
împletesc armonios. Acest exponent al Papalitãþii, spre deosebire de predecesorii
sãi Papa Benedict al XVI-lea sau Papa Ioan Paul Al II-lea, a devenit un actor
global implicat, un tip aparte de lider politic, prin insistenþa de a aduce contri-
buþiile religiei în dialogul civic ºi în acþiunea civicã, în civism în general, într-o
epocã în care teologia poate deveni un interlocutor pentru schimbarea socialã în
bine, deºi în continuare învãþãturile morale creºtine sunt mai degrabã exterioare
societãþilor europene ºi mondiale. Exemplul sãu aratã cã religia poate avea un
rol ºi o relevanþã în viaþa politicã contemporanã, precum ºi în relaþia dintre Stat
ºi Bisericã, prin poziþii echilibrate, în primul rând axiologice ºi de solidaritate,
cu un fundal ºi fundament religios.

3. Identitatea religioasã ca parte a identitãþii naþionale

Un studiu recent al Pew Research Center aratã cã „La aproape un sfert de
secol dupã cãderea Cortinei de Fier ºi a Uniunii Sovietice, indicã faptul cã religia
se reafirmã ca o parte importantã a identitãþii individuale ºi naþionale în multe
dintre þãrile central ºi est europene în care odinioarã regimurile comuniste au
reprimat practica religioasã ºi au promovat ateismul“27.
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Figura 1: „Peisajul religios al Europei Centrale ºi de Est“, conform unei cercetãri
Pew Research Center: „13% dintre respondenþii din Ungaria se identificã drept
prezbiterieni. În Estonia ºi Letonia 20% ºi 19% respectiv declarativ sunt luterani.
În Lituania 14% se recomandã pur ºi simplu drept creºtini fãrã a specifica o
apartenenþã, aceºtia sunt incluºi în categoria „ºi alþii“. Un procent neglijabil declinã
rãspunsul la întrebare (nu rãspund). Sunt incluºi în categoria „ºi alþii“. Sondaj
realizat în perioada iunie 2012-iulie 2016 (Cf. www.pewresearch.org)

Acest „peisaj“ religios european poate fi interpretat divers. În ceea ce ne
priveºte, din moment ce un procent neglijabil declinã rãspunsul la întrebarea
apartenenþei religioase, identitatea religioasã reprezintã o temã realã întâmpinatã
de populaþie cu o atitudine pozitivã sau neutrã. Acesta este un context favorabil
pentru a accentua aspectul unei convergenþe a identitãþii religioase cu cea naþio-
nalã. Numai Cehia reprezintã o excepþie, cu o majoritate a populaþiei neafiliatã
religios.

În reprezentarea de mai jos se evidenþiazã dimensiunea ortodoxã a corelaþiei
„tari“ între religie ºi identitate naþionalã, conform datelor obþinute din aceeaºi
cercetare.
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Figura 2: „Mulþi europeni din þãrile centrale ºi est-europene vãd o legãturã între
religie ºi identitatea naþionalã“, Cf. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/
11/03/many-central-and-eastern-europeans-see-link-between-religion-and-
national-identity/pf_17-10-03_restrictionsstatereligions_identity/
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Rezultatul central al cercetãrii indicã cu claritate faptul cã mulþi europeni din
þãrile centrale ºi est-europene vãd o legãturã între religie ºi identitate naþionalã.
În interpretarea explicitã a autorilor cercetãrii, astãzi, europenii adulþi declarã cre-
dinþa în Dumnezeu, spun cã, cred în Dumnezeu ºi majoritatea se identificã cu o
religie. Dupã cum se vede în reprezentarea graficã de mai sus, creºtinismul ortodox
ºi romano-catolicismul sunt cele mai rãspândite afilieri religioase, aºa cum erau
acum mai bine de 100 de ani în anii de final ai imperiilor rus ºi austro-ungar. În
multe þãri din Europa Centralã ºi de Est, religia ºi identitatea naþionalã sunt strâns
legate. Acest lucru este valabil în fostele state comuniste, cum ar fi Federaþia
Rusã ºi Polonia, unde majoritatea spun cã a fi ortodox sau catolic este important
pentru a fi „cu adevãrat rus“ sau „cu adevãrat polonez“.
Climatul dur propagandistic ateist comunist a accentuat nostalgia precomu-

nistã ºi în privinþa identitãþii religioase. Aceasta a devenit asociatã unui mit
naþional al vârstei de aur. Dupã supralicitarea comunistã ateistã a unei mitologii
naþionale cu apogeul în viitor, a urmat o supralicitare a mitului vârstei de aur cu
situarea identitãþii naþionale în trecut, ancoratã în credinþã. Cercetarea aratã cã
este ºi cazul Greciei, unde biserica a jucat un rol central în lupta Greciei pentru
independenþa faþã de Imperiul Otoman ºi unde trei sferturi din public (76%) con-
siderã cã a fi ortodox este important pentru a fi „cu adevãrat grec“. Din perspec-
tiva democraticã, pluralistã ºi tolerantã astfel de formulãri pot fi speculate pro-
pagandistic în detrimentul solidaritãþii, al unei democraþii funcþionale ºi al
unitãþii naþionale.
Studiul aratã cã mulþi oameni din regiune îmbrãþiºeazã religia ca un element

de apartenenþã naþionalã, deºi nu se declarã participanþi activi. Relativ puþini
adulþi ortodocºi sau catolici din Europa Centralã ºi de Est spun cã participã în
mod regulat la slujbele de închinare, se roagã des sau considerã cã religia este
esenþialã pentru viaþa lor. De exemplu, o medie de doar 10% dintre creºtinii orto-
docºi din regiune spun cã merg la bisericã sãptãmânal. Într-adevãr, în comparaþie
cu multe populaþii pe care Centrul de Cercetare Pew le-a chestionat anterior – de
la Statele Unite pânã la America Latinã, la Africa sub-saharianã ºi la musulmanii
din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord – europenii centrali ºi de est prezintã
niveluri relativ scãzute de implicare religioasã.
Din punctul nostru de vedere, o parte semnificativã a explicaþiei pentru

aceastã concluzie o reprezintã modele de laicitate ºi de separaþie stat-bisericã
francez ºi german care au jucat un rol important în perioada modernizãrii acestor
state, prin intermediul elitelor naþionale ºcolite la mari universitãþi franceze ºi
germane.
România este o parte tipicã a contextului european, în special din perspectiva

caracteristicilor dominante în Europa Centralã ºi de Est: „Dacã din toate celelalte
puncte de vedere, România cautã modele la nivel european, iatã cã din punctul
de vedere al raportului constituþional dintre Bisericã ºi Stat, dintre viaþa religi-
oasã ºi instituþiile de drept din societatea româneascã, ea poate servi drept model
pentru ceilalþi. Bineînþeles cã sistemul de raporturi dintre Bisericã ºi Stat nu este
definit doar la nivel constituþional. Legi care urmeazã a fi adoptate de legisla-
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tivul României urmeazã sã-ºi spunã cuvântul în acest domeniu. Având în vedere
faptul cã se obiºnuieºte sã se priveascã spre Europa «sorbind-o din priviri», fãrã
a analiza în toate manifestãrile ei europenizarea, riscãm sã ne îndreptãm spre
ceva ce nu ºtim exact ce este. Din aceste considerente, consider utilã o analizã a
rolului ºi a locului recunoscut Bisericilor în Statele Uniunii Europene, pentru cã
acest demers ne pune la dispoziþie un larg spectru de situaþii concrete“28. Autorul,
preotul Patriciu Vlaicu, face ºi o foarte interesantã analizã transversalã a consti-
tuþiilor europene : „În Franþa, cultele se bucurã de un statut special în departa-
mentele Bas-Rhin, Haut-Rhin, ºi Moselle, statut juridic care a fost în vigoare
înainte de introducerea în dreptul francez a legii din 9 decembrie 1905, privind
separaþia dintre Bisericã ºi Stat. Acest statut special face distincþia între cultele
recunoscute ºi cultele nerecunoscute. Sunt patru culte recunoscute: Cultul
catolic, Biserica Luteranã a conferinþei de la Augsburg, Biserica Reformatã ºi
cultul Israelit. Numirea episcopilor catolici, ca ºi a conducãtorilor cultelor recu-
noscute, nu se face decât cu aprobarea guvernului francez, iar acest personal de
cult beneficiazã de tratament special, constând în avantaje materiale29. Culturile
musulman, ortodox, protestant neataºat la cel recunoscut ºi diversele secte nu
sunt recunoscute. Decretul din 18 martie 1959 subordoneazã în principiu exerci-
tarea acestor culte unei autorizãri, dar de fapt textul nu a fost aplicat. Credin-
cioºii acestor culte se organizeazã în asociaþii, care dobândesc personalitate
juridicã ºi capacitate juridicã, prin înscrierea la tribunalul competent pentru
sediul lor. Dupã decizia Consiliului de Stat din 4 iulie 1980, autoritatea adminis-
trativã nu se poate opune înscrierii unei asociaþii religioase pentru motive strãine
exigenþelor de ordine publicã“30.
Conform aceluiaºi studiu, articolul 22 din Constituþia luxemburghezã dis-

pune: „Intervenþia Statului în numirea ºi instalarea ºefilor de culte, modul de
numire ºi revocarea altor angajaþi ai cultelor, facultatea pentru unii sau pentru
alþii de a þine legãtura cu superiorii lor ºi de a publica actele lor ca ºi raportul
Bisericii cu Statul, fac obiectul convenþiilor ce trebuiesc aduse în discuþia
Camerei Deputaþilor, pentru dispoziþii care necesitã intervenþia lor“. Se observã
cã textul acestui articol nu numeºte Biserica catolicã, dar din contextul istoric
general ºi din tradiþia concordatarã a Luxemburgului se poate face legãtura cu
aceastã Bisericã31. Autorul subliniazã cã o lege ce dateazã din 23 noiembrie 1982
recunoaºte Biserica protestantã reformatã din Luxemburg, acordând persona-
litate juridicã acesteia ºi determinã funcþiile ºi activitãþile remunerate de cãtre
Stat. Suedia asigurã fiecãrui cetãþean „libertatea religiei, adicã libertatea de a
practica propria religie, singur sau împreunã cu alþii“32. Autorul observã cã ºi în
cazurile în care apare instituþia recunoaºterii cultelor, aceasta nu are ca obiectiv
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restrângerea libertãþii religioase, ci este doar o garanþie pentru ocrotirea liniºtii
publice ºi a bunelor moravuri. Articolul 41 din Constituþia portughezã pre-
cizeazã cã „libertatea religiei este «inviolabilã»“ ºi cã „nimeni nu poate fi
urmãrit, privat de drepturi... pe motivul convingerilor“ sau „practicilor religi-
oase“. Constituþia portughezã merge mai departe, garantând protecþia secretului
convingerilor. În Statele în care existã un regim privilegiat pentru una sau mai
multe Biserici, este garantatã, de o manierã satisfãcãtoare, libertatea religioasã.
Pr. Vlaicu observã cã doar regii Danemarcii ºi ai Angliei nu au libertatea de a
aparþine oricãrui cult.
Lilly Weissbrod de la Universitatea din Tel-Aviv publica încã din 1983 un

studiu dedicat religiei ca identitate naþionalã într-o societate secularã33. Cercetã-
toarea evidenþiazã rolul religiei în a furniza valori care întãresc identitatea na-
þionalã. Deºi rolul poate sã nu fie universal, acesta este îndeplinit, chiar ºi în
societãþi seculare. Ipoteza se verificã mai ales în Israel unde secularizarea a re-
prezentat o parte importantã a constituirii identitãþii naþionale. O idee foarte inte-
resantã prezintã simbolurile naþionale ca versiuni seculare ale celor religioase, în
timp ce ideologia naþionalã secularã include ideea mesianicã, de facturã religi-
oasã. Rolul valorilor naþionale ºi al celor religioase este deopotrivã, fundamentul
integrativ ºi central, vital pentru stabilitate, indiferent cât de pluralistã sau secu-
larã este o societate. Cert este cã europenii se identificã într-o majoritate cu
religia lor, iar studii recente efectuate în România nuanþeazã acest aspect.

Figura 3: „Aproape jumãtate dintre europeni se identificã cu religia lor“.
Cf. Special Eurobarometer 508, November 2020-November 2021
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4. Despre identitatea religioasã ºi „a fi cu adevãrat român“

O analizã din 2013 investigheazã interacþiunea dintre ortodoxia majoritarã ºi
stat în decursul îndeplinirii rolului acesteia în afirmarea identitãþii naþionale în
contextul unui proces de modernizare axat pe probleme naþionale ºi geostra-
tegice34. Istoric, separarea Bisericii de Stat a cunoscut diferite etape. Recunos-
cutã ca simbol al identitãþii naþionale, Biserica Ortodoxã a avut un statut deosebit,
a fost parte între instituþiile principale ale proiectului de modernizare ºi de con-
stituire naþionalã vãzutã ca bisericã a statului care acceptã prerogativele stabilite
de puterea secularã. În interpretarea lui C. Schifirneþ, Biserica Ortodoxã a devenit
o bisericã ziditã în procesul de modernizare decis de stat, ca urmare, o serie de
ambivalenþe caracteristice procesului de modernizare însuºi au influenþat în mod
ambivalent rolul ortodoxiei în afirmarea identitãþii naþionale35. Ne putem aminti
cã în decursul regimului comunist românesc a existat deopotrivã un parteneriat
cu puterea comunistã ºi o marginalizare a acestei biserici ºi o oprimare a credin-
cioºilor.
Din perspectiva noastrã, identitatea naþionalã se constituie în baza corelaþiei

tripartite comportament – sentiment al apartenenþei – credinþã religioasã. Barome-
trele vieþii religioase din România realizate în decembrie 2020 ºi decembrie
2021 evidenþiazã acest aspect ºi aduc confirmãri ºi nuanþe tezei enunþate: „con-
vergenþa identitãþii naþionale ºi religioase accentuatã dupã ateismul regimului
comunist“. Nefiind diferenþe majore între rãspunsurile obþinute în cele douã son-
daje de opinie din 2020 ºi 2021 vom utiliza ºi comenta în continuare rezultatele
recente din sondajul din decembrie 2021.
Vom începe cu un rezultat care pare contradictoriu. Procentul de 40% este

descurajant. Dar dacã adunãm procentele pentru „Mai religios decât în timpul
comunismului“ ºi pentru „La fel de religios ca în timpul comunismului“ ajungem
la ideea cã „o majoritate este la fel sau mai religioasã decât în timpul comu-
nismului“. Sigur, aceasta este doar o interpretare. Putem interpreta în continuare,
fãrã a forþa lucrurile, cã existã o înclinaþie cãtre rãspunsul care confirmã teza
enunþatã. De fapt, rãspunsurile obþinute conform slide-ului de mai jos vorbesc
mai mult despre natura secularã a societãþii, despre pluralism ºi diversitate în
societatea româneascã ºi despre o anume reticenþã în faþa unei posibile imagini
fundamentaliste a românilor, decât despre irelevanþa identitãþii religioase pentru
români.
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35 Ibidem.



Figura 4: Comparaþia gradelor de religiozitate în opinia publicã între trecutul
comunist ºi prezent; cf. https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-
Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf

Comparaþia conduce la o contradicþie aparentã a tezei pe care o analizãm,
aparenþã care se va clarifica în rãspunsurile primite la celelalte întrebãri ale
studiului. Imediat la întrebarea „Dvs. vã consideraþi o persoanã religioasã?“
obþinem o majoritate a rãspunsurilor care confirmã religiozitatea populaþiei
(56,7% rãspund „Sigur da“).

Figura 5: „Dvs. vã consideraþi o persoanã religioasã?“, cf. https://larics.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Dacã vom corela primele douã rãspunsuri, ajungem la un procent impresio-
nant de 83,4% de respondenþi care sunt mai degrabã religioºi ºi sigur religioºi.
Imaginea este foarte clarã: nu se poate justifica în relaþie cu aceste rezultate decât
o dominantã religioasã a societãþii.

La urmãtoarea întrebare „Ne puteþi detalia puþin atitudinea dvs. faþã de religie?“
iarãºi o majoritate rãspunde în sensul indiferenþei faþã de religie, ceea ce înclinã
din nou balanþa cãtre contradicþia tezei enunþate. Totuºi, dat fiind cã opþiunea
„Sunt mai degrabã devotat religiei“ sau „Sunt mai degrabã interesat de religie“
a lipsit, dar nu a lipsit opþiunea adversitãþii, care a înregistrat un procent foarte
mic, putem deduce cã în acea „indiferenþã faþã de religie“ existã foarte multe nuanþe,
inclusiv cea asociatã situaþiei respondenþilor credincioºi nepracticanþi ºi a celor
reticenþi faþã de habotnicie. Opþiunea noastrã merge în sensul echivalãrii atitudinii
declarativ indiferente unei neutralitãþi tolerante ºi al pluralismului democratic.
Oricum, atitudinea faþã de ceva, în acest caz faþã de religie presupune acþiune, în
circumstanþele potrivite, diferitã faþã de credinþã ºi religiozitate.

Figura 6: „Ne puteþi detalia puþin atitudinea dvs. faþã de religie?“, cf. https:
//larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-
2021.pdf

Acest slide contrazice „indiferenþa“ faþã de religie afirmatã în slide-ul de mai
sus ºi confirmã interpretarea noastrã. O majoritate de 89,8% dintre respondenþi
îºi afirmã credinþa în Dumnezeu. Pânã la urmã care ar trebui sã fie accepþiunea
noastrã despre a fi religios? Dicþionarele construiesc definiþia prin „care þine de
religie“, „evlavios“, „pios“. Dicþionarul religios online, de Ion M. Stoian, Editura
Garamond, 1994 adaugã la definiþia termenului „religios“ termenul „bisericos“.
Dacã oamenii considerã cã ei cred în Dumnezeu, atunci sunt religioºi. Aceastã
declaraþie este numai aparent în contradicþie cu „indiferenþa faþã de religie“, care
ar trebui înþeleasã în sensul unei neutralitãþi tolerante ºi al pluralismului demo-
cratic, aºa cum am interpretat anterior.
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Figura 7: „Dumneavoastrã, indiferent ce confesiune sau religie aveþi, credeþi în
Dumnezeu?“ https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-
Religioase_decembrie-2021.pdf

La întrebarea despre practica religioasã obþinem alte valori. Participarea
conºtiincioasã nu caracterizeazã marea majoritate, totuºi, trebuie sã observãm cã
marea majoritate nu refuzã participarea la slujbe religioase, nu este indiferentã
faþã de o astfel de participare ºi în niciun caz nu o refuzã sau nu afirmã vreo
aversiune faþã de aceastã activitate, cel puþin la sãrbãtori ºi evenimente din
familie. În interpretarea noastrã, acesta este aspectul relevant.

Figura 8: „Participaþi la slujbe religioase…?“ https://larics.ro/wp-content/
uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Pentru o populaþie care nu se declarã practicantã ºi declarã o atitudine mai
degrabã indiferentã faþã de religie, faptul cã o majoritate a rãspunsurilor se referã
la obiºnuinþe de rugãciune zilnice sau aproape zilnice este remarcabil ºi se înca-
dreazã la argumente pentru o stare de fapt caracterizatã religiozitate sporitã, în
sprijinul tezei enunþate ºi investigate în acest studiu.

Figura 9: „Dumneavoastrã obiºnuiþi sã spuneþi rugãciuni ?“, https://larics.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf

La întrebarea „Pe o scalã de la 1 la 10, unde 1 înseamnã deloc importantã ºi
10 înseamnã extrem de importantã, cât de importantã este religia în viaþa dvs.?“
se dovedeºte cã religia este extrem de importantã pentru 42,9% dintre români ºi
foarte importantã pentru încã 11,4% ºi 15,2%, cu scoruri de 8 ºi 9. Aceste date
indicã, de asemenea, argumente pentru o stare de fapt caracterizatã de religiozi-
tate sporitã, în sprijinul tezei enunþate ºi investigate în acest studiu. Cu mare
probabilitate, acest rezultat era de aºteptat.36
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36 Într-o lume al cãrei prezent impune confuzie, incertitudine ºi însingurare, nu doar o pleiadã de teme de

o importanþã acutã, cum ar fi ciocnirea civilizaþiilor, pluralism, globalizare, drepturile omului, migraþie, dialog
interreligios alãturi de temele perene privind educaþia, cultura ºi naþiunea, vieþuirea ºi convieþuirea creºtinului
ortodox în secolul al XXI-lea este mult mai provocatoare, dar ºi mult mai importantã. Un argument asemãnãtor
îl întâlnim în lucrarea intitulatã Ortodoxia ieri, azi, mâine. Teme intercreºtine ºi interreligioase pentru secolul
XXI, semnatã de Adrian Boldiºor care descrie idealul Bisericii Ortodoxe de a fi „prezenþã vie a lui Hristos în
lume“; o calitate în care aceasta se angajeazã în „facerea de bine“ ºi comunicare aprofundatã, despre Ortodoxie
ºi „pâinea cea cereascã“. În subtext, ca ºi în „prim text“ pe alocuri tema intelectualului ca lider spiritual este
preocuparea majorã care strãbate prin teme precum „ciocnirea civilizaþiilor“ ºi reconfigurarea „politicilor
globale de-a lungul liniilor culturale“. „Seminþele“ pe care le are de dãruit Ortodoxia sunt protagonistele
dialogului spiritual pe care autorul îl ridicã la rangul de cale spre comuniune prin alteritate, metodã de ilu-
minare a potenþialului de îmbogãþire reciprocã între diferite culturi ºi civilizaþii, dincolo de, în pofida sau prin
diversele lor „ciocniri“. Adrian Boldiºor, Ortodoxia ieri, azi, mâine. Teme intercreºtine ºi interreligioase
pentru secolul XXI, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2019, pp. 22-23.



Figura 10: „Pe o scalã de la 1 la 10, unde 1 înseamnã deloc importantã ºi 10
înseamnã extrem de importantã, cât de importantã este religia în viaþa dvs.?“,
https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_
decembrie-2021.pdf

Percepþia adulþilor de astãzi este aceea cã pãrinþii lor au fost „extrem de reli-
gioºi“ ºi „foarte religioºi“. Indiferent dacã aceastã percepþie corespunde sau nu
cu acurateþe realitãþii comuniste, din punctul nostru de vedere, astfel de rãspun-
suri vorbesc mai mult despre raportarea plinã de atenþie ºi respect la religie a
celor de astãzi, pentru care pãrinþii, într-o mare mãsurã, sunt mai degrabã sim-
boluri încãrcate cu respect ºi rol de model.

Figura 11: „Cât de religioºi au fost pãrinþii dvs.?“, https://larics.ro/wp-content/
uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Atunci când se întreabã explicit cu ce afirmaþie sunt mai degrabã de acord,
persoanele intervievate rãspund într-un procent de 59,9% cã „Religia este funda-
mentalã pentru identitatea naþionalã a românilor“, o confirmare clarificatoare a
tezei convergenþei identitãþii naþionale ºi a celei religioase.

Figura 12: „Religia este fundamentalã pentru identitatea naþionalã a românilor“
(59,9%), https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_
decembrie-2021.pdf

Într-o majoritate impresionantã oamenii sunt de pãrere cã „Bisericile/cultele
ar trebui sã se ocupe mai mult de întrajutoararea bolnavilor ºi a persoanelor
nevoiaºe“ (94%), „(...) ar trebui sã fie mai prezente în viaþa publicã“ (70,5%),
„ar trebui sã fie mai critice faþã de lideri...“ (54,1%), dar considerã ºi cã „Bise-
ricile/cultele ar trebui sã se ocupe exclusiv de problemele religioase“ (83,6%).
Interpretarea acestor date ne conduce la importanþa deosebitã cu care respon-
denþii investesc prezenþa religioasã în sfera publicã, culturalã ºi socio-politicã,
sfere care constituie mizele calitãþii vieþii individuale.

Figura 13: „Biserica ar trebui sã se ocupe mai mult de ajutorarea bolnavilor ºi a
persoanelor nevoiaºe“ (94 %), https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/
Barometrul- Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Considerând importanþa deosebitã cu care respondenþii investesc problema
identitãþii religioase în sfera publicã, culturalã ºi de aceastã datã educaþionalã ºi
personalã, sfere care constituie mizele calitãþii vieþii individuale, interpretãm ºi
aceastã majoritate a rãspunsurilor acordate în sprijinul ideii cã „Educaþia religi-
oasã în ºcoli este necesarã“ în direcþia confirmãrii tezei investigate. O întrebare
relevantã ar fi fost ºi dacã aceastã educaþie ar trebui sã fie obligatorie. Dupã re-
voluþie, au existat discuþii pe aceastã temã, iar atitudinea democraticã a prevalat.
Acest tip de educaþie este astãzi, în România, opþionalã.37

Figura 14: „Educaþia religioasã în ºcoli este necesarã“ (67,1%), https://larics.
ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-
2021.pdf

Românii intervievaþi au rãspuns într-un procent de 55% cã nu ar vota un po-
litician care se declarã public ateu. Votul presupune ºi un anumit nivel de identi-
ficare valoricã între candidat ºi electorat, chiar dacã aceastã identificare se ba-
zeazã mai degrabã pe percepþii ºi presupoziþii. Un conducãtor ateu este de pre-
supus cã nu va urmãri interese religioase de tip valoric, dar nu exclusiv, priori-
tare sau cel puþin importante totuºi din punctul de vedere al unui elector cu o iden-
titate religioasã clarã. Acest aspect se impune de asemenea ca argument în favoarea
confirmãrii convergenþei identitãþii religioase ºi a celei naþionale în România.
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efort de a vindeca fibra moralã româneascã dupã decenii de comunism ateist merge adesea în sens opus
principiilor educaþiei moderne ºi garanþiilor libertãþii de conºtiinþã. Din cauza acestui zel excesiv, elevii pot sã
ajungã sã respingã valorile religioase. Nivelurile înalte de corupþie politicã sugereazã cã moralitatea reli-
gioasã poate face încã diferenþa în aceastã þarã“. Lavinia Stan, Lucian Turcescu, Religion and Politics in
Post-Communist Romania, Oxford University Press, 2007, p. 170. Din perspectiva noastrã, raportarea la educaþia
religioasã a evoluat în ultimul deceniu ºi jumãtate. Nu se mai pune problema unei educaþii religioase în termeni
de zel doctrinar, ci, mai degrabã, majoritatea profesorilor de religie se strãduiesc sã vinã cu o deschidere sporitã
ºi cu rãspunsuri preocupãrilor religioase ale elevilor, axându-se pe aspectul cultural ºi axiologic mai mult decât
pe cel doctrinar ºi îndoctrinant.



Figura 15: „Aþi vota un politician care se declarã ateu ?“ („Nu“7 55,0 %), https:
//larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_
decembrie-2021.pdf

Relaþia dintre stat ºi culte transpune de fapt în termeni mai concreþi realitãþile
funcþionale ale separaþiei democratice Stat-Bisericã. 43% dintre respondenþi
considerã cã aceasta este echilibratã ºi corectã. Deºi nu este o majoritate, avem
un procent consistent ºi putem interpreta lucrurile în sensul unei relaþii func-
þionale Stat-Bisericã, în virtutea separaþiei instituþionale. Rãspunsurile de tipul
„Statul încearcã sã subordoneze ºi sã limiteze cultele“ ºi „Cultele încearcã sã
preia din atribuþiile statului“ indicã prezenþa unei atitudini ateiste mai pregnante,
respectiv, prezenþa unei atitudini religioase mai angajate, indicatori ai normali-
tãþii într-o societate democraticã pluralistã, mai ales cã niciuna dintre poziþii nu
atinge un procent majoritar. Totuºi atitudinea mai pronunþat religioasã a întrunit
un procent mai mare decât atitudinea mai pronunþat ateistã relevant, deºi nu
decisiv, mai degrabã în favoarea tezei investigate.

Figura 16: „Cum vi se pare relaþia dintre stat ºi cultele religioase din România?“
(„Echilibratã“ 43%), https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-
Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Figura 17: „Cum vi s-a pãrut pânã acum atitudinea statului faþã de biserici în
timpul pandemiei?“, https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/Barometrul-
Vietii-Religioase _decembrie-2021.pdf

Discursul public liber ºi pluralist este un semn de sãnãtate a unei democraþii
contemporane. În acest sens interpretãm procentul de 47,7% în favoarea faptului
cã este democratic ca unii lideri sã se exprime ºi împotriva bisericii ºi religiei.
Faptul cã acesta se poate dovedi ineficient pentru cariera lor politicã într-o þarã
în care electoratul are o identitate religioasã pronunþatã constituie o altã discuþie.
Oricum, fãrã a înclina balanþa decisiv în favoarea tezei investigate, aceste date
constituie un indiciu despre caracterul democratic al societãþii româneºti ºi despre
interesul pentru teme, aspecte, percepþii ºi atitudini religioase al societãþii.

Figura 18: „Ce pãrere aveþi despre faptul cã unii lideri de opinie se exprimã
public împotriva bisericii ºi religiei?“, https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/
Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Avem ºi întrebarea în oglindã „Ce pãrere aveþi despre faptul cã unii lideri se
exprimã public în favoarea bisericii ºi religiei?“ Deºi putem pãstra interpretarea
de mai sus, în linii mari, totuºi, faptul cã avem un acord de 60,9% (respondenþii
considerã într-o majoritate cã este firesc într-o democraþie ca unii lideri sã se
exprime public în favoarea bisericii ºi religiei, constituie o confirmare a unui
profil electoral în care componenta religioasã poate juca ºi astãzi un rol nu doar
reprezentativ, ci care sã încline balanþa împotriva candidatului ateu într-o con-
juncturã specificã. Considerãm cã este un procent cu mult mai mare decât cel al
persoanelor ce considerã democraticã prezenþa unui discurs anti-religios. Este
mai mult decât o problemã de opþiune, este un indicator pentru o tendinþã clarã
de valorizare superioarã a identitãþii religioase.

Figura 19: „Ce pãrere aveþi despre faptul cã unii lideri de opinie se exprimã public
în favoarea bisericii ºi religiei?“, https://larics.ro/wp-content/uploads/2021/12/
Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf

Slide-ul de mai jos oferã informaþii în sensul confirmãrii libertãþii dezbaterii
democratice ºi a seriozitãþii acesteia în societatea româneascã contemporanã, din
nou, în interpretatea noastrã, o expresie a unei separaþii funcþionale Stat-Bisericã.
Interesul pentru raportarea la perspectiva religioasã a temelor majore de pe agenda
publicã este remarcabil ºi indicã importanþa identitãþii religioase în societatea
româneascã democraticã, dar ºi o crucialã similaritate sau chiar identitate de sens
între democraþia pluralistã ºi identitatea religioasã în România.
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Figura 20: „Vã rugãm sã ne spuneþi dacã sunteþi de acord sau nu cu urmãtoarele
propoziþii: «Oamenii credincioºi nu ar trebui sã se vaccineze»; „Vaccinarea nu
este împotriva religiei/credinþei“; „Vaccinarea este o alegere a fiecãruia…“; „Este
normal ca Biserica sã recomande credincioºilor sã se vaccineze …“; „Biserica ar
fi trebuit sã recomande credincioºilor sã refuze vaccinul“; „Biserica nu trebuie sã
se implice în niciun fel în problema vaccinãrii…“, https://larics.ro/wp-content/
uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf

Existã o corelaþie evidentã între vârstã ºi pregnanþa identitãþii religioase, dar
este deosebit de relevant faptul cã aceastã corelaþie atinge procente de peste 50%
la toate categoriile de vârstã de peste 24 de ani. Aºadar, imaginea de sine ca
persoanã religioasã reprezintã o opþiune a maturitãþii ºi nu doar a bãtrâneþii ºi
vulnerabilitãþii. Aceste date susþin teza convergenþei identitãþii religioase ºi a
identitãþii naþionale.

Figura 21: „Dvs. vã consideraþi o persoanã religioasã?“, https://larics.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Barometrul-Vietii-Religioase_decembrie-2021.pdf
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Toate aceste date contureazã ºi susþin din perspective diferite ºi cu accente
diferite teza enunþatã, a convergenþei identitãþilor religioase ºi naþionale, cu un
surplus de argumente ºi nuanþe, în cazul românesc. Aºa cum arãta ºi Adrian
Boldiºor: „ºi în lumea globalizatã actualã, ca ºi în trecut, Biserica Ortodoxã a
subliniat ºi continuã sã sublinieze valoarea persoanei umane. Drepturile indivi-
duale, aºa cum sunt vãzute astãzi, în ciuda multor elemente pozitive, desfigu-
reazã adesea adevãrul specific persoanei, deoarece persoana umanã este vãzutã
dincolo de individualitate ºi de drepturile individuale. Fiind creat dupã chipul lui
Dumnezeu ºi tinzând spre asemãnarea cu Acesta, omul trebuie sã îmbrãþiºeze
întreaga umanitate“.38 Persoana umanã îºi exprimã identitatea naþionalã ºi religi-
oasã, împletite datoritã evenimentelor istorice ºi personale trãite cu consecvenþã
ºi continuitate, româneºte. Viaþa de familie nu se îndepãrteazã definitiv de viaþa
evenimenþialã religioasã. Desigur, toate cultele subliniazã valoarea persoanei
umane cu diferite nuanþe ºi detalii specifice ºi toate cultele ºi religiile nu doresc
o separare de societate ºi de lume, ci doresc sã contribuie la îmbunãtãþirea vieþii
ºi la (prin) spiritualizarea vieþii concrete a omului pentru a-l pregãti pentru viaþa
spiritualã, eternã. Nici ortodoxia nu se poate izola, aratã A. Boldiºor, ci trebuie
sã devinã o prezenþã, deopotrivã practicã ºi spiritualã în societãþile naþionale ori
internaþionale, în contextul globalizãrii, dar ºi al discuþiilor despre tensiunile
modernism-postmodernism, Occident-Orient, tradiþionalism-modernism etc.
Vestea cea Bunã a Împãrãþiei nu poate fi nici confiscatã de ºi nici închisã în anumite
scheme spirituale, în anumite naþiuni, ori în anumite epoci.39 Cum, când ºi în ce fel
poate face Biserica recomandãri auzite, cu „greutate“, factorilor de decizie statali
ºi celor asociaþi mecanismelor financiar-economice? Vom saluta oare într-un
orizont rezonabil de timp refacerea symphoniei, sau a unor suite de simfonii spiri-
tuale mundane ºi bisericeºti sau mãcar realizarea ecumenismului; ºi în ce mod?
Pluralism autentic, recunoaºtere autenticã a pluralitãþii lumii ºi a pluralitãþii

corespunzãtoare a confesiunilor, un discurs cu adevãrat moral construit în spi-
ritul imperativului categoric kantian nu poate fi atins decât cu relativizarea ade-
vãrului ºi cu renunþarea la pretenþia de absolut, pretenþia privind proprietatea
adevãrului. Viitorul relaþiei Stat-Bisericã nu poate fi separat de pluralism, de
relativizarea adevãrului ºi de înþelegerea filosoficã reînnoitã a relaþiei subtile
dintre toleranþã ºi putere.40
Existã un proces de redefinire democraticã a relaþiei dintre Stat ºi Bisericã în

România. În cadrul acestui proces, actorii români au luat în considerare atât
istoria româneascã, cât ºi tradiþiile religioase româneºti, precum ºi experienþa
þãrilor vest-europene, gãsind greu sã identifice un singur model potrivit pentru
aceastã relaþie specificã faþã de toate celelalte. Relaþiile între Stat ºi Bisericã sunt
complexe ºi modelul bisericesc consacrat prezent în discursul conducãtorilor
Bisericii Ortodoxe ºi în discursul intelectualilor care subliniazã importanþa Orto-
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doxiei în pãstrarea tradiþiilor ºi identitãþii româneºti. Cu toate acestea, uneori
libertatea de exprimare ºi libertatea de religie pot duce la viziuni alternative sau
chiar contradictorii care apeleazã la Stat în rolul sãu de moderator.41
Avem aºadar argumente sociologice ºi interpretative în favoarea tezei con-

vergenþei identitãþii religioase ºi naþionale, în special în România, dar ºi în alte
state europene din Centrul ºi Estul Europei, consecutiv regimului comunist.
Dincolo de aceste aspecte interesante contextual, asociate caracterului demo-
cratic al dezbaterilor ºi orientãrilor atitudinale, precum ºi funcþionalitãþii sepa-
rãrii Stat-Bisericã, în România, se impune o stare de fapt caracterizatã prin reli-
giozitate sporitã, în sprijinul tezei enunþate ºi investigate în acest studiu, teza
convergenþei identitãþii religioase ºi naþionale.
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