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Résumé. En conditions d`aujourd`hui de la mondialisation, le plus probablement, sont en voie de 

risque des identités culturelles, dont religieuse. Spécificités la construction des identités religieuses 
suppose l'acceptation ou le rejet des règles, valeurs, significations. Les phénomènes de la diversité 
culturelle déterminée par les processus contemporains de la mondialisation conduire de la recherche 
devrait a une est interactions culturelles, dont le dialogue interculturel et interreligieuse,  comment et leurs 
effets sur l'identité et les facteurs déterminants de son. 
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Identitatea este un concept analitic, ambiguu cu multe sensuri contradictorii. Cercet rile asupra 
identit ii se refer  predominant la realit i din lumea occidental , caracteristice modernit ii târzii, bazat  
pe un proiect reflexiv. În acest context, decurge procesul neîntrerupt de modelare i remodelare continu  a 
identit ii ca consecin   la influen a for elor sociale pluraliste, la curentele culturale i contexte personale. 

Morgan i Pritchard, sus in c  în societ ile contemporane, identit ile sunt tranzitorii, mobile, c  
identit ile indivizilor se schimb  frecvent de-a lungul vie ii i c  acest lucru permite prezentarea teatral  
a identit ii. Iar Baumeister consider  c  identitatea modern  este compus  din mai multe fa ete care sunt 
în permanen  schimbare decât cele ale identit ii din epocile anterioare.  

Giddens consider  c  în postmodernitate sau în modernitatea târzie, avem de a face cu un proces de 
pierdere a identit ilor colective i de accentuare a identit ilor individuale. Conform lui Luhrmann i 
Eberl, identit ile nu sunt fixe, ele se schimb  în timp. Astfel, unele schimb ri situa ionale, de context, de 
comportament în rela ia de interac iune aduc nevoia renegocierii identit ii [1, p. 53]. 

Turner sus ine c  pe m sur  ce identitatea social  împ rt it  devine proeminent  în economia 
identit ii persoanei respective,  percep ia de sine a acesteia tinde s  devin  depersonalizat . i c  
indivizii tind s  se defineasc i s  se vad  mai pu in ca persoane diferite i mai mult ca  reprezentan i 
„modifica i” ai unei categorii sociale. 

Construirea identit ii presupune acceptarea sau respingerea unor norme, valori, semnifica ii. Ea se 
realizeaz  în cadrul interac iunilor fa  în fa  dintre indivizi (prin interpretarea i evaluarea informa iilor 
vehiculate). Formarea identit ii în termenii unei serii de compara ii, ca i construct rela ional, este 
descris  de Erickson.  

Procesul construirii identit ii în viziunea acestuia are urm toarele etape: indivizii afla i în 
interac iune îl compar  pe individul int  cu ei în i, apoi informa iile legate de aceast  evaluare sunt 
vehiculate în conversa iile dintre p i, iar individul int  ia acest feedback în considerare, comparându-se 
la rândul lui cu cei cu care interac ioneaz . Aceste compara ii influen eaz  felul în care se define te 
persoana int .  

În mediul tradi ional în care a tr it de milenii, omul actual se confrunt  cu invazia unei realit i 
care-i cuprinde întreaga via  care poart   denumirea de globalizare. Scara de valori tradi ional , atât 
teoretice, cât i comportamentale, practice este pus  sub semnul întreb rii sau chiar ignorat , comb tut  în 
multe din componentele sale. 

Fenomenele diversit ii culturale determinate de procesele contemporane ale globaliz rii duc la o 
cercetare necesar  a interac iunilor interculturale, inclusiv a dialogului intercultural, cât i a efectelor 
acestora asupra identit ii i a factorilor determinan i ai acestea.  

Multilingvismul, elementele i obiceiurile preluate din alte culturi i încorporarea acestora în cultura 
proprie, au o parte important  în procesul de formare a identit ii i anume a identit ii religioase. Într-o 
zon  de convie uire a diferitelor culturi i confesiuni religioase, acestea sunt capabile s  creeze situa ii 
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comunicative în care participan ii recunosc în mod reciproc alteritatea i diversitatea. Pluralismul, una 
dintre caracteristicile specifice ale societ ii contemporane, insufl  individului o negociere a identit ii 
religioase. Pune un alt mod, capabil de a construi identitatea religioas  în baza diferitor tradi ii religioase.  

Aderarea la o religie, se înscrie în mod tradi ional într-o tradi ie religioas i se transmite din 
genera ie în genera ie. Fiecare religie presupune o mobilizare permanent  a memoriei colective. În 
societ ile tradi ionale, în cazul în care lumea simbolic-religioas  este structurat  pe un mit reflectând atât 
despre originea lumii cât i despre cea a grupului, memoria colectiv  este complet con inut , de fapt, în 
structurile, organizarea, limba, practicile de zi cu zi. Dar aceast  cerin  se confrunt , în lumea 
globaliz rii, cu refuzul de a accepta tradi iile stabilite din timp a comunit ii din care face parte individul.  

În contextul diversit ii religioase se încearc  a crea un om nou, lipsit de transcenden , adaptat 
tehnologiilor actuale i intereselor economice. De i îi sunt respectate drepturile lui fundamentale, la via , 
la alegerea oric rei credin e religioase, omul tr ie te totu i într-un spa iu cu o spiritualitate imanent , 
cultivând mereu noul, reconsiderând, reinventând mereu totul, inclusiv propria natur . Totu i lu m în 
considera ie c  majoritatea oamenilor voluntar aprob  identitatea religioas  dat  de familia în care s-a 

scut.  
În perioada globaliz rii au loc numeroase convertiri i un rol deosebit în acest proces îl joac  mass-

media care prin difuzarea informa iei îi face pe tineri s  adere la Islam, Iudaism sau Budism apar inând 
cre tinismului ortodox dup  educa ie (cu o cre tere anual  de 12-13% din 1993), sau deplasarea cu 
multiple fa ete spre noile mi ri religioase inspirate din spiritualitatea Oriental , din tradi ia ezoteric  sau 
din „ecologismul radical”. Într-o lume secularizat , în cazul în care credin ele i practicile prev zute de 
institu iile religioase sunt din ce în ce mai neglijate, fenomenul convertirii îl face pe om mai deschis 
pentru o nou  identitate religioas  „…identitatea religioas  în modernitate nu mai poate fi considerat  una 
mo tenit . Persoanele î i construiesc propria lor identitate religioas  reie ind din diversitatea resurselor 
simbolice i experien ele în care au fost implica i” [5, p. 31]. 

Astfel, în lumea globalizat , unde viteza de schimbare este un imperativ cultural real, 
tradi ionalismul i p strarea identit ii religioase specifice unei comunit i  nu mai corespund adapt rilor 
vie ii sociale contemporane.    
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