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Abstract. The purpose of this article is to describe the „Barometer of
religious life“, a project aimed at mapping the Romanian public’s perception
of the religious phenomenon. The Barometer reached its second edition in
December 2021. We will dwell on a series of methodological clarifications,
we will draw some trends that emerge from both editions of the study
(2020 and 2021). We will also identify „key findings“ of the mentioned
research and future analysis possibilities.
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Proiectul despre care discutãm are deocamdatã ca rezultate douã sondaje de
opinie reprezentative la nivel naþional, unul pentru sfârºitul anului 20201, unul
pentru sfârºitul lui 20212. Casetele tehnice ale ambelor sondaje se gãsesc pe
pagina www.larics.ro3, alãturi de prezentãri descriptive detaliate ale celor douã
sondaje. Cititorul le poate studia pentru a aprofunda cifrele ºi tendinþele despre
care vom discuta în continuare.
Vom porni de la studiul cel mai recent (2021) ºi vom încerca sã reliefãm prin-

cipalele concluzii, completate, atunci când este cazul, cu datele din barometrul
corespunzãtor anului 2020. Optãm pentru o abordare strict centratã pe prezen-
tarea datelor, cele douã studii fiind la dispoziþia publicului deja de ceva vreme.
Vom încerca sã prezentãm ceea ce noi considerãm a fi o serie de key findings ºi
câteva sugestii de teme de cercetare pe care ele le deschid celor interesaþi de
sociologia religiilor ºi, în mod particular, de relaþia religie-societate.
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Ca modalitate de lucru, vom urmãri rapoartele de cercetare publicate în
cadrul celor douã proiecte: ele sunt menþionate în partea de bibliografie a materi-
alului, inclusiv cu toate detaliile necesare cititorului care doreºte sã le studieze.
Din acest motiv, nu vom insista asupra cifrelor sau graficelor, ele putând fi ur-
mãrite, ca suport al lecturii articolului, de cãtre cititorul interesat. Ne vom centra
discursul pe tendinþe ºi pe elementele de noutate aduse de cele douã studii.

Ce am aflat? Încrederea

Biserica ºi armata rãmân principalele instituþii de mare încredere din spaþiul
instituþional românesc. Nimic nou faþã de ultimii douãzeci de ani... În general,
sociologii au douã explicaþii pentru aceastã situaþie – cei, sã le spunem, pesi-
miºti, cred cã românii sunt atraºi de instituþiile ierarhizate ºi opresive pe care le
asociazã cu ordinea ºi predictibilitatea; apoi sunt optimiºtii, care cred cã predilecþia
românilor pentru încrederea în aceste douã instituþii vine din asocierea lor cu
ideea de identitate. Evident, o evaluare a celor douã prin serviciile pe care le oferã
publicului este exclusã ºi sperãm sã rãmânã aºa, dacã este permis sã facem o glumã,
având în vedere vremurile complicate pe care le traversãm la începutul lui 2022.
Ca observaþie, pandemia, cu toate mãsurile care au însoþit-o, pare a fi întãrit

încrederea în Bisericã în 2020 (primul an pandemic, cel cu cele mai multe
incertitudini, ºocuri, temeri ºi restricþii). Sã nu uitãm, de exemplu, cã publicul nu
a putut participa la slujba de Paºte în 2020. La sfârºitul lui 2021, încrederea în
Bisericã a revenit la cotele ei normale – oricum ridicate pentru spaþiul institu-
þional din România. Desigur, sfârºitul anului 2020 (ºi anul 2021 cumva în întregul
lui) ne oferã altã imagine asupra perceperii pandemiei de cãtre publicul din
România. Dacã în primele luni ale lui 2020 (martie – aprilie), restricþiile (sur-
prinzãtoare la acea vreme) au putut fi impuse uºor de autoritãþi ºi au gãsit un
grad mare de înþelegere din partea publicului speriat evoluþia pandemiei, din
2021 a apãrut o obiºnuire, dacã nu o plictisealã a opiniei publice de la noi cu
întreaga situaþie. 2021 a fost un an contradictoriu – România a avut acces la
vaccinul pe care în 2020 toatã lumea îl aºtepta, dar marele public nu a fost foarte
grãbit sã se vaccineze; am avut câteva episoade grave în termeni de victime ale
Covid 19, dar vara lui 2021 a fost aproape normalã, restricþiile fiind foarte slab
implementate de facto; autoritãþile ºi lumea medicalã au ºtiut mult mai multe
despre virus decât în 2020, evident, dar la nivelul publicului au pierdut din
greutate mesajele acestora ºi au proliferat teoriile conspiraþiei ºi mesajele anti-
vaccinare. Practic, contextul de ºoc ºi teamã, percepþia situaþiei ca fãrã ieºire,
toate acestea au întors publicul cãtre Bisericã mai mult decât uzual, în timp ce
relaxarea relativã ºi obiºnuirea publicului cu situaþia pandemicã au readus rapor-
tarea la bisericã la parametrii ei normali.
Mare atenþie, climatul în care teoriile conspiraþiei capãtã voce publicã, cel în

care e contestatã vaccinarea într-o parte a publicului etc. þin de 2021, nu de 2020.
Creºterea masivã a încrederii în bisericã a coabitat foarte bine cu aºteptarea unor
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soluþii din partea lumii medicale, cu solidarizarea ºi acceptarea restricþiilor din
faza iniþialã a gestionãrii pandemiei.
De asemenea, aproape 80% dintre români cred, ºi în decembrie 2020, dar ºi

în decembrie 2021, cã între confesiunile/religiile existente pe teritoriul þãrii
noastre sunt relaþii foarte bune. Constanþa acestei cifre ne aratã, desigur, ºi o
validare a metodologiei noastre pentru ambele ediþii ale barometrului.

Necunoscutele cãi ale religiozitãþii

Deºi pare simplu de întrebat ºi de aflat, mai ales într-un context socio-politic
în care nu este totuºi vreo ruºine sau vreun pericol sã îþi declari afilierea reli-
gioasã ºi religiozitatea într-un sondaj de opinie publicã, religiozitatea este un
fenomen sociologic mai complex decât pare. Este un fapt (eºti sau nu religios)
sau mai degrabã o scalã? Sau este vreo tipologie mai complicatã la mijloc?
Sociologia religiei din SUA ºi vestul Europei foloseºte deja cu o anumitã tradiþie
modelul tridimensional al religiozitãþii, de la evaluarea acesteia pânã la studierea
modului în care se relaþioneazã cu alte fenomene sociale4, 5, 6: Belonging (apar-
tenenþa la o religie/confesiune – asumatã sau formalã, dar accentul e pus pe
dimensiunea identitarã); Believing (credinþa – deci accent pe dimensiunea spiri-
tualã); Behaving (participare – accent pe dimensiunea comportamentalã ºi ritua-
licã). De asemenea, ºi cei care lucreazã cu sondaje de opinie publicã ºtiu, una
este sã întrebi o persoanã dacã este religioasã, alta dacã are încredere în Bisericã
sau ce pãrere are despre Bisericã, altceva sã întrebi dacã respectivul subiect
crede în Dumnezeu. ªi cu totul altceva sã formulezi o schemã relevantã de in-
dicatori, mai simplã sau mai extinsã, care sã acopere mai detaliat fenomenul
religiozitãþii.
În Barometrul vieþii religioase din decembrie 2020 am gãsit urmãtoarea

soluþie pentru evaluarea religiozitãþii: am mãsurat dacã subiecþii se considerã
persoane religioase (aprox. 90% da), dacã ei cred în Dumnezeu (90% da), dacã
merg la bisericã/participã la slujbe (53% – cel puþin o datã pe lunã), „obiºnuiþi
sã vã rugaþi“ (cel puþin o datã pe sãptãmânã – 82%), importanþa religiei în viaþa
subiecþilor (scalã 1-10; 55% au ales treapta maximã, 10). La acestea putem
adãuga ºi indicatorul privind necesitatea educaþiei religioase în ºcoli.
În cel din decembrie 2021 am modificat indicatorul privind rugãciunile: nu

am mai întrebat dacã obiºnuiþi sã vã rugaþi, ci dacã obiºnuiþi sã spuneþi rugã-
ciuni, în ideea de a obþine o raportare mai precisã la acest ritual ºi de a-l separa
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de formule verbale mai simple ºi uzuale în vorbirea comunã, dar care nu pot fi
considerate efectiv rugãciuni („sã dea Dumnezeu“, „ne-a ajutat Dumnezeu“,
„Doamne-ajutã“ etc.).
Per total, gradul de religiozitate al românilor este foarte mare la toþi indi-

catorii (mai ales comparat cu alte populaþii din UE), fapt vizibil atât în 2020, cât
ºi în 2021, când ºocul pandemiei a mai trecut. Deci nu vorbim doar despre o
conjuncturã generatã de temeri colective, ci de structuri de opinie/atitudinale mai
stabile. ªtirea, ca sã spunem aºa, este cã la nivelul populaþiei din România existã
o raportare la religie, lucru care a dispãrut din multe state occidentale la seg-
mente vaste ale populaþiei.
Acest lucru devine sociologic foarte interesant dacã îl studiem în contextul

unei atitudini mai degrabã pozitive faþã de apartenenþa la UE ºi NATO, chiar mai
mult, iarãºi, decât în alte state europene. Desigur, datele sunt culese înaintea
invaziei Rusiei în Ucraina din februarie 2022 – e posibil ca acest episod sã fi dat
o relevanþã ºi mai mare NATO ºi UE chiar în þãri membre în care parte a publi-
cului începuse sã chestioneze utilitatea acestor structuri.

Scala distanþei sociale

În ambele numere ale barometrului am inclus un item-scalã Bogardus (scala
distanþei sociale), cu patru propoziþii (localitate/cartier/vecinãtate/cãsãtorie) ºi
cu variante de rãspuns da/nu. La itemul legat de familie/cãsãtorie, gradul de res-
pingere al persoanelor de altã religie a fost la 19% în 2020 ºi 17% în 2021 (a se
lua în calcul ºi marja de eroare uzualã în sondaje), deci destul de mic pentru o
societate totuºi tradiþionalistã.

Vaccinarea

Ediþia din 2021 a barometrului vieþii religioase a inclus un set de 6 itemi/scale
referitoare la relaþia dintre religiozitate/Bisericã ºi vaccinare, ca ºi o întrebare
privind acordul subiecþilor cu vaccinarea anti-Covid 19, utilizabilã în profilarea
legãturii dintre raportarea la religie ºi cea la vaccinul anti-Covid. Desigur, în
decembrie 2020, vaccinarea fusese abia anunþatã ca disponibilitate, era prea
devreme sã fie abordatã în contextul studiului nostru. La sfârºitul lui 2021 avem
deja un an de experienþã cu vaccinarea, inclusiv o parte semnificativã a publi-
cului vizibil în dezacord cu aceasta.
Media, dar ºi specialiºtii (medici sau sociologi) au vehiculat intens ipoteza

relaþiei religie/ezitare în faþa vaccinãrii, pornind de multe ori de la asocierea sim-
plistã religiozitate egal alfabetizare ºtiinþificã redusã. Lucrurile sunt însã mult
mai nuanþate, dupã cum se poate vedea din graficul de mai jos, extras din ediþia
2021 a barometrului.
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Barometrul vieþii religioase, decembrie 2021, CCS LARICS/ISPRI

La lansarea sondajului, a fost probabil graficul cel mai „gustat“ de presã. Era
de aºteptat, dar lucrul acesta s-a întâmplat cumva în dauna receptãrii corecte
metodologic a acestui pachet de indicatori. În primul rând, scoaterea unui item
din acest box ºi prezentarea lui publicã nu este foarte corectã. Întregul pachet
este gândit ca o scalã ºi itemii trebuie priviþi comparativ. Aceasta pentru cã, de
fapt, cele ºase afirmaþii din acest pachet sunt, de fapt, doar douã. Doar cã sunt
privite în latura lor pozitivã (vis-à-vis de vaccinare, desigur), negativã ºi neutrã.
Cele douã teme ale pachetului de indicatori sunt, dupã cum se înþelege uºor din
grafic, urmãtoarele: dacã subiecþii vãd o legãturã între vaccinare ºi religiozitate
(cifrele arãtate aici au fost culese din tot eºantionul; o analizã statisticã dusã un
pas mai departe ar putea sã ne spunã cum rãspund la aceastã chestiune cei reli-
gioºi, respectiv cei mai puþin religioºi sau nereligioºi); dacã românii vãd un rol
pentru Bisericã în campania de vaccinare anti-Covid.
Rezultatele sunt clare: la prima problemã, o proporþie foarte micã din eºan-

tion crede cã oamenii religioºi nu trebuie sã se vaccineze, în condiþiile în care
marea majoritate a românilor este mai degrabã religioasã; peste 70% spun cã
Biserica nu trebuie sã se implice în problema vaccinãrii, 46% spun cã trebuie sã
recomande vaccinarea, aproape 12% spun cã Biserica ar trebui sã recomande
refuzul vaccinãrii de cãtre credincioºi. Atenþie, varianta pozitivã ºi cea neutrã se
pot suprapune ca respondenþi, în cazul celor care nu le percep drept variante care
se exclud reciproc.
Dincolo de o judecatã principialã asupra relaþiei dintre vaccinare ºi religie, in-

clusiv la nivel personal, graficul de mai jos ne aratã o încruciºare dintre auto-
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declararea religiozitãþii ºi acordul cu vaccinarea împotriva Covid-19. Observãm
cã 59,8% dintre persoanele care se declarã sigur religioase sunt de acord cu
vaccinarea, la fel ca 58,8% dintre cele mai degrabã religioase. Observãm, trebuie
spus, procente mai mari de acord categoric cu vaccinarea la cei nereligioºi
(repetãm, segment de populaþie mai redus la noi în þarã). Dar în niciun caz nu se
observã un refuz al vaccinãrii motivat religios la oamenii care, în limite uzuale,
se declarã foarte religioºi – desigur, aceasta nu exclude existenþa cercurilor
hiper-religioase orientate împotriva vaccinãrii, dar acestea nu reprezintã poziþia
dominantã a persoanelor care se declarã credincioase din þara noastrã ºi nici
poziþiile oficiale ale Bisericii/cultelor.

Barometrul vieþii religioase, decembrie 2021, CCS LARICS/ISPRI

În orice caz, analizele asupra acestor date ne aratã cã publicul nu vede o
incompatibilitate între religie ºi vaccinare. La fel cum, ambele ediþii ale baro-
metrului ne aratã, publicul nu vede o incompatibilitate între religie ºi opþiunea
pentru UE ºi NATO.
Mesajul nici mãcar nu este atât de mult legat de vaccinare, UE, NATO etc.

Ci mai degrabã este unul care ne spune cã atitudinal, românii nu vãd religio-
zitatea ca fiind în opoziþie cu occidentalizarea, modernizarea etc. Sunt douã
aspecte diferite ale vieþii, pânã la urmã.
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Concluzii ºi idei pentru prelucrãri ulterioare

Dincolo de descrierea unui fenomen social fundamental, de surprinderea lui
într-un moment complicat ºi de permiterea studierii unor tendinþe (avem deja
douã ediþii anuale din barometrul vieþii religioase), analiza datelor din cele douã
ediþii ale barometrului nostru poate clarifica o serie de ipoteze ºi întrebãri de
cercetare. Cele douã studii sunt dintre foarte puþinele sondaje din ultimii ani
complet dedicate fenomenului religios ºi reprezentative la nivel naþional.
Trecem în revistã, pe scurt, câteva idei la care echipa barometrului deja

lucreazã:
• de exemplu, datele pot fi folosite pentru a realiza o tipologie a religiozitãþii

în România, eventual prin analiza cluster, à propos de modelul belonging,
believing, behaving sau de derivate ale sale.
• o tipologie a raportãrii la vaccinare în funcþie de religiozitate, subiect foarte

discutat atunci când se cãutau motivele ezitãrii în faþa vaccinãrii în þãrile est-
europene. Subiectul poate fi clarificat pe baza datelor ºi prin raportare la studii
internaþionale publicate în aceastã perioadã, pentru viitor mãcar.
• raportul religie-societate. Libertate ºi toleranþã religioasã.
• sunt diferenþe semnificative de religiozitate pe generaþii în societatea ro-

mâneascã? Vorbim despre secularizare la tinerele generaþii? Sau vorbim mai
degrabã despre tipuri diferite de religiozitate ºi despre o acceptare a religiozitãþii
pe mãsurã ce depãºim vârstele foarte tinere? Având în vedere cã sondajele
noastre au cules vârsta respondenþilor în cifre absolute ºi nu în intervale, se pot
recompune generaþiile dupã un model relevant pentru societatea româneascã.
Publicul din România are un grad de religiozitate, cel puþin declarativ, foarte

ridicat. Nu vorbim aici despre comportament conform cu prescripþiile sau valo-
rile religioase, dar în primul rând despre faptul cã doar o micã parte a publicului
refuzã complet fenomenul religios. În al doilea rând, vedem, bazat pe diferenþele
dintre 2020 ºi 2021, cã momentele complicate prin care trece o societate au în
continuare potenþialul de a orienta publicul spre Bisericã/religie.
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