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Abstract 

Modernity and globalisation allowed the individual a vast religious freedom which today 
manifests today as that which we call a "new religion" that is a plethora of religious options but the 
power to decide onto certain moral or social aspects which in the old days were decided upon by 
the church (abortion, marriage and faith). 

These have affected the identity of the individual in the modern times as they feel a need for 
recognition manifested sometimes in the religious extremism. As modern times build a new 
experience for living the sole answer to religious fundamentalism is tolerance and multicultural and 
multiconfessional dialogue. 
 
Résumé 

La modernité, la globalisation et le „desenchantement” du monde ont permis a l'individu 
une grande liberté religieuse, manifestée aujourd'hui par ce qu'on appelle „la nouvelle religiosité”, 
c'est à dire une multiplicité d'options religieuses mais aussi le pouvoir de décider sur des aspects 
moraux et sociaux qui etaient jadis decidés par l'eglise (avortement, mariage, foi). 

La secularisation et la laicisation ont puissamment affecté l'identité de l'individu moderne, 
et celui-ci sent le besoin d'une legitimation qui se manifeste des fois par l'extremisme religieux. Au 
fur et a mesure que l'humanité construit une nouvelle experience de son mode d'existence, la seule 
reponse au fundamentalisme religieux est la tolerance et le dialogue multiculturel et 
multiconfessionel. 

 
Rezumat 

Modernitatea, globalizarea şi ”dezvrăjirea” lumii au permis individului o mare libertate 
religioasă, manifestată astăzi în ceea ce se numeşte ”noua religiozitate”, adică o multitudine de 
opţiuni religioase, dar şi puterea de a decide asupra unor aspecte morale sau sociale ce altădată 
erau decise de biserică (avort, căsătorie, credinţă). 

Secularizarea şi laicizarea au afectat puternic identitatea individului în modernitate, iar 
acesta simte nevoia unei legitimări, manifestată, uneori în extremismul religios. Pe măsură ce 
modernitatea construieşte o nouă experienţă a modului de a fi în lume, singurul răspuns la 
fundamentalismul religios este toleranţa şi dialogul multicultural şi multiconfesional. 
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Câteva articulări teoretice necesare: secularizare, modernitate şi postmodernism, 
dezvrăjire 

Procesele continue şi profunde de secularizare, raţionalizare, industrializare, globalizare şi 
cibernetizare pe care le traversează în ultimii ani lumea modernă şi-au pus masiv amprenta pe 
modelul unui om modern, deseori ansalizat de filozofi şi sociologi pentru excesele sale de 
uniformizare şi robotizare.  

Ca orice fenomen determinant al societăţii, în ordine istorică, secularizarea şi trecerea de la 
teocentrism la antropocentrism a suscitat abordări extrem de elastice, de la acceptarea şi critica 
fenomenului până la negarea lui. Pornind de la unii istorici ai religiilor care susţin că nu se poate 
vorbi de un ”moment zero” sau de o ”epocă de aur” a religiozităţii (deci este dificil să demonstrăm 
eficient scăderea fenomenului de religiozitate dacă nu îl putem raporta clar şi precis la un reper 
istoric), concluzia la care aderă tot mai mulţi sociologi ai religiilor este aceea că fenomenul religios 
nu dispare niciodată, ci doar se poate constata o disoluţie a instituţiilor acestuia şi o glisare a 
raportării individului la instituţiile religioase, cu re- discutarea unor raporturi între religie şi naţiune 
/ naţionalitate, religie şi ideologie / teză politică, religie şi societate / stat. Este cert că secularizarea 
şi modernitatea (globalizarea / informatizarea / raţionalizarea) se găsesc într-un raport de 
interdependenţă şi interdeterminare, dar este dificil de spus dacă secularizarea este un efect al 
modernității sau invers. 

Faptul asupra cărora observatorii au căzut de acord este acela că secularizarea şi 
modernitatea sunt generate de un profund proces de raţionalizare, iniţiat de diminuarea caracterului 
sacru al percepţiei realităţii şi de intensificarea caracterului pragmatic, tehnic, raţional, cauzal al 
acesteia, fapt care a avut efecte şi în percepţia instituţiilor (biserica, în ipostaza sa de instituţie, nu 
mai este creaţie divină, cum susţinea religia, ci este o ipostază a acţiunii statului, deci o construcţie 
generată de om); odată cu privatizarea religiei, se înregistrează şi o micşorare a prestigiului 
instituţiei bisericeşti iar omul este tot mai preocupat de problemele cotidianului, masiv 
desacralizate, şi nu de formele ordonatoare ale supranaturalului. Laicizarea, concretizată în 
separarea bisericii de stat, presupune o distanţare a individului de biserică dar şi o distanţare a 
bisericii faţă de individ, atunci când instituţiile religioase nu mai pot satisface nevoile omului 
modern, prin neadaptarea discursului lor la ritmul schimbărilor contemporane. Toate aceste procese 
au ca efecte concrete rediscutarea existenţei vieţii de apoi, a binomului rai – iad şi a relevanţei 
acestuia pentru viaţa pământeană, schimbarea raportului între creştinii practicanţi şi nepracticanţi, 
multiplicarea credinţelor religioase şi orientarea lor către diferite culte, ordine, secte etc. (se 
vorbeşte despre pluralismul religios, ca efect al secularizării). 

Max Weber vorbea despre societatea modernă ca despre o entitate bazată pe o raţionalitate 
dusă la extrem, raţionalitate ce a făcut inutile ”mecanismele mântuirii” şi a generat ”dezvrăjirea 
lumii”, o stare proprie modernităţii. De la Max Weber la Marcel Gauchet şi după acesta, 
interpretarea modernităţii ca dezvrăjire cunoaşte o istorie remarcabilă. Am vorbit deja despre critica 
adusă societăţii moderne de sociologul american George Ritzer, care asemăna funcţionarea 
societăţii contemporane cu cea a unui fast-food american, lansând termenul de ”macdonaldizare a 
societăţii” sau despre Mircea Vulcănescu şi ”homo faber”, omul haotic al timpului contemporan, ce 
a înlocuit contemplaţia cu acţiunea. 

Urmarea unui mod de viaţă bazat excesiv de mult pe raţionalizare conduce, implacabil, la o 
stare de alienare,ca ultim efect al modernităţii, în viziunea lui Mircea Vulcănescu: ,,Omul setos de 
existenţă concretă şi dispunând de putere ca mijloc de a dobândi, însă lipsit de vedenia unei ierarhii 
stabile de valori deosebite de propria lui făptuire şi care să se impună acesteia, se risipeşte în faptă, 
pierzând astfel putinţa de a se mai bucura de existenţa posedată: «îngerul învârte piatra de moară»” 
[1]. 

Despre această alienare a omului modern vorbesc deopotrivă sociologii, antropologii, criticii 
literari şi de artă sau cercetătorii din zona istoriei religiei şi istoria mentalităţilor. Se vorbeşte despre 
alienarea omului modern, rupt de rădăcini şi tradiţii, rod al globalizării şi mobilităţii forţei de muncă 
la nivel macrogeografic, ce caută echilibrul moral pierdut odată cu ruperea de comunitatea 
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tradiţională; se vorbeşte, apoi, despre relativismul epocii moderne şi postmoderne, în care individul 
nu are un adevăr absolut în care să creadă (aşa cum avea omul medieval, încrâncenat în credinţa sa); 
omul postmodern nu îşi asumă nimic definitiv, ci caută mereu ”oferte”: crede că Dumnezeu este 
doar o ipoteză, că viaţa de apoi este, poate, o aberaţie şi că singura care contează este plăcerea 
proprie. 

Simplificând, se poate spune că secularizarea este o consecinţă firească a globalizării şi 
urbanizării dar şi a evoluţiei religiei creştine şi este specifică Occidentului creştin, mai bine zis 
protestant, şi doar ulterior exportată şi în Estul european ortodox; secularizarea nu înseamnă o 
negare a religiei ci doar o privatizare a ei, în contextul oraşului modern (secularizarea cunoscând 
cotele cele mai înalte în mediul urban, nu în cel rural). 

Ironia sorţii face ca în ciuda extraordinarului avans al tehnicilor de comunicare, omul să se 
simtă singur. O dovadă concretă este praxisul medical: în ultima perioadă se înregistrează creşteri 
spectaculoase ale numărul neurologilor, psihologilor şi psihiatrilor, care nu mai prididesc să trateze 
bolnavi de depresie, de singurătate, de alienare, de tulburări mentale generate de lipsa de socializare 
şi comunicare reală, de izolare. De altfel, Marshall Mc Luhan avertizase încă din anii 80 că ”valul” 
comunicării electronice interplanetare va conduce, paradoxal, la izolarea indivizilor, nu la 
socializarea lor, generată de abolirea pe scară largă a comunicării ”face to face” şi înlocuirea omului 
cu un partener de discuţii infinit: calculatorul personal. Ceea ce se petrece în micro-universul 
locuinţei, poate fi extrapolat la nivelul oraşului, construit ca aglomerare urbană: un furnizor de 
imagini şi sunete care nu încurajează deloc comunicarea personală şi fundamentarea comunităţii pe 
bazele societăţii tradiţionale. Fenomene precum mobilitatea extremă a pieţei de muncă şi afaceri sau 
pur şi simplu mobilitatea turistică, alături deconsumismul dus la maxim, generator al societăţii de 
consum, dar şi ruptura între generaţii, celibatul, frecvent astăzi ca mod de viaţă, alături de 
fenomenele ample de emancipare a femeii sunt alte ipostaze ale unei modernităţii excesiv 
raţionalizate. Urmarea tuturor acestor modificări sociale şi economice este vizibilă în alienare, 
dizolvarea personalităţii, cinism, stări labile ale conştiinţei personale şi de grup, deruta. 

Max Weber şi mulţi alţi sociologi ai religiei criticau dezvrăjirea lumii pentru excesul de 
raţionalitate, adică dispariţia religiei, magiei şi inefabilului dintr-o lume dominată de uniformizare, 
logică şi tehnică. Dar omul contemporan pare să nu renunţe atât de uşor la raportarea la 
supranatural, sub multiple forme: setea de oniric şi magic este vizibilă în succesul unor producţii 
cinematografice recente precum seria ”Harry Potter” sau ”Stăpânul inelelor” sau în succesul unor 
produse ale industriei irealului, cum ar fi lumea virtuală a platformelor de internet, cinematografia 
3D, parcurile tematice care exaltă o falsă experienţă, un divertisment trucat (ca în parcurile 
”Disney” europene sau americane, care sunt un soi de macdonaldizare a divertismentului şi 
distracţiei), dar care vin să suplinească, oarecum, ”vraja” lumii premoderne. 

 
Raporturile omului modern şi postmodern cu divinitatea, religia / magia, biserica şi 

credinţa; disoluţia formelor 
O viziune pesimistă asupra modernităţii şi formei actualizate a acesteia – postmodernitatea – 

aduce Horea Roman Patapievici, în Omul recent, demers definit chiar de autor ca ”o pledoarie 
pentru redescoperirea rădăcinilor religioase ale prezenţei omului în lume şi o tentativă de a regândi 
omul modern din perspectiva unităţii sale premoderne”[2]. Pentru Patapievici, ”modernitatea 
înseamnă inversarea atributelor tari a ceea ce până atunci fusese considerat superior - divinul este 
înlocuit cu seria indefinită a tuturor substitutelor materiale imaginabile; (...) modernitatea înseamnă 
înlocuirea substanţelor construite conceptual după modelul spaţiului cu noţiunile care sunt 
construite conceptual după modelul timpului. Modernitatea admite două clase de definiţii: clasa 
definiţiilor esenţiale, prin trăsături proprii (de tip: modernitatea este raţiunea + capitalismul + 
individualismul protestant + noua concepţie despre stat + spiritul ştiinţific + etc); şi clasa definiţiilor 
autoreferenţiale, care conţin timpul în definiţia lor (de tip: modern este omul pentru care faptul de a 
fi modern constituie în sine o valoare). (...) Sunt, de aceea, două tipuri de modernitate: modernitatea 
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clasică, în care definiţiile esenţiale încă mai sunt preponderente; şi modernitatea recentă (sau 
postmodernitate), în care definiţiile autoreferenţiale de tip temporal au devenit precumpănitoare”[3]. 

Mai departe, volumul prezintă o critică a modernităţii, văzută ca o exacerbare de putere, 
tehnică şi individualism şi ca o îndepărtare de religie: ”Toate trăsăturile dominante şi definitorii ale 
modernităţii (raţiune, capitalism, spirit ştiinţific etc.) au capacitatea, mai mult decât oricare trăsături 
corespondente ale tradiţiei, de a spori indefinit puterea celui care le mânuieşte, întrebuinţează ori 
posedă (...). Corolar: modernitatea este ieşirea din orice religie. Cheia ieşirii din modernitate este 
redescoperirea Invizibilului. Invizibilul nu poate fi redescoperit decât prin recuperarea 
discernământului. Discernământul nu poate fi recuperat decât printr-o experienţă religioasă”[4]. În 
fine, ”concluzia criticii mele este că nu modernitatea este rea, rea este transformarea ei într-un 
orizont lipsit de alternativă al vieţii noastre”[5]. 

Omul modern este ancorat într-o temporalitate agresivă, uitând să trăiască interior din cauza 
grabei şi a preocupării de fi mereu în ton cu timpurile, cu progresul, cu moda; acest imperativ îl face 
să se îndepărteze de tradiţie, de religie, de trăirea interioară: ”Modern eşti numai atâta timp cât te 
afli pe creasta timpului. Imediat ce ai alunecat sub coama valului devii premodern. Căci a fi modern 
înseamnă a fi mereu identic cu ultimul moment al timpului, a fi cel mai avansat, cel mai nou, cel 
mai recent. În sens radical, a fi modern înseamnă a fi mereu mai recent. După ce a abandonat 
reziduurile substanţialiste ale trecutului, modernitatea a ajuns să nu mai aibă alt conţinut decât 
ultimul eveniment, cea mai recentă realizare – cu o singură condiţie: să fi înlocuit deja orice 
spaţialitate cu temporalitatea” [6], iar postmodernitatea nu este altceva decât aprofundarea 
modernităţii, modernitatea şi mai agresivă. Postmodernismul nu este decât o formă exacerbată de 
modernitate, o radicalizare a modernismului, iar omul recent este insul care şi-a pierdut 
spiritualitatea, începând să se asemene cu un animal confortabil educat, iar acest om comod şi 
materialist[7] este cel care reprezintă adevărata ameninţare pentru desăvârşirea lui însuşi ca individ. 

Omul recent, omul postmodernităţii, şi-a pierdut reperele şi trăieşte oarecum suspendat în 
timp, ca un ins lipsit de valoare: ”Oamenii de azi sunt cei mai bine hrănişi, cei mai prosperi, cei mai 
liberi (sub raportul deplasării în spaţiu) pe care i-a cunoscut umanitatea. În acelaşi timp, sunt 
oamenii cei mai slabi de înger, cei mai dependenţi de confort şi de consum, cei mai aserviţi bunului 
plac al liberului arbitru, cei mai puţin autonomi în judecăţile lor, cei mai gregari (faţă de Stat), pe 
care i-a cunoscut vreodată umanitatea. Întotdeauna s-a spus despre ei că sunt noi, că sunt înnoiţi. 
Cântăriţi, sunt însă prea lejeri. Evaluaţi, sunt de tot greoi. Fragmentele pe care le-am cules în cartea 
de faţă pleacă de la constatarea că oamenii pe care îi produce într-un ritm industrial modernitatea, 
care şi-a ieşit din propria ne-măsură, nu sunt cu adevărat nici noi, nici înnoiţi: sunt, asemeni 
conservelor cu data de expirare pe etichetă, doar recenţi... Omul recent este omul care, oricât timp 
ar trece peste el şi oricâtă vreme l-ar şlefui, tot rudimentar rămâne. Pentru că acest tip uman nu se 
mai poate sprijini pe existenţa vreunui suflet, nici al lui şi nici al lumii, el nu mai are resursele de a 
întemeia nici tradiţii şi nici măcar datini. (...) De ce? Pentru că şi-a pierdut prezenţa”[8]. 

Frazele lui Patapievici sunt, deseori, sentenţioase şi vestesc incoerenţa şi versatilitatea lumii 
recente faţă de lumea stabilă şi coerentă din zorii umanităţii: ”Seria antică: adunarea cetăţenilor 
(corp politic), spaţiu public, exterioritate, spaţiu. Seria modernilor: schimb comercial, piaţă liberă 
(fără corp politic, care este consumat până la exhaustiune de „corpul economic”), interioritate, 
spaţiu privat, timp”[9]. În astfel de condiţii, postmodernismul este un efect post-traumatic al 
modernităţii iar discursul postmodern încurajează: dispersia, reducerea la accident, fragmentarea, 
transformarea tuturor substanţelor în simulacru. 

Toate aceste manifestări sunt cauza unei imposibilităţi a omului recent de a se sprijini pe 
existenţa unei Fiinţe supranaturale. Este nevoie de discernământ – ”Discernământul este facultatea 
de a decide, în condiţii de incomensurabilitate a criteriilor, atât valoarea relativă a paradigmelor 
incomensurabile, cât şi dezirabilitatea teoriilor morale bazate pe acestea”[10] şi de o revalorificare a 
tradiţiei şi a religiei. Identitatea omului tradiţional era definită de realităţile în care acesta credea şi 
cărora le datora propria-i existenţă. Omul avea un stăpân, o religie, un nume şi făcea parte dintr-un 
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popor. ”Societatea în care credinţa creştină s-a răcit sau chiar a murit, se transformă într-o lume 
esenţial văduvă, pentru că a pierdut elementul esenţial care-l avea: tradiţia creştină”[11]. 

Concluzia vine firesc: ”nu modernitatea trebuie schimbată, ci ideea greşită că modernităţii 
trebuie să-i subordonăm totul, inclusiv acea exigenţă interioară pe care, din cea mai adâncă 
vechime, toţi oamenii o numesc Dumnezeu”[12]. Comparativ cu alte epoci, omul modern îşi 
practică religia ca pe un viciu, în spaţiul privat, uitând că argumentul împotriva degradării 
progresive a timpului este omniprezenţa lui Dumnezeu, prin care se elimină posibilitatea degradării 
temporale. Pentru o astfel de filozofie, secularizarea nu este doar exproprierea bunurilor Bisericii, ci 
un lung proces în care credinţa şi bisericile s-au lăsat confiscate din interior, identificându-se cu 
statul sau cel puţin dorind să fie declarate de acesta instrumente oficiale de putere, canalizându-şi, 
deseori, influenţa spirituală pentru obţinerea puterii materiale. Creştinismul şi-a pierdut într-o mare 
măsură suportul instituţional, cultural şi sociologic; abia o recuperare a acestuia ar însemna o 
revalorificare a Bisericii şi o primenire a omului recent. 

Filozofii moderni vorbesc tot mai mult despre această alienare a omului contemporan, 
generată de pierderea reperelor creştine şi de raportarea excesivă la dezvoltarea extrem de alertă a 
mijloacelor tehnico-ştiinţifice. ”Eliberată” de creştinism, societatea modernă actuală nu are, potrivit 
teoreticienilor, o ideologie religioasă dominantă şi unificatoare[13]. Religia a devenit un sector al 
culturii, alături de sport, divertisment, psihologie sau mass media. De altfel, mass media este cea 
prin care ajunge la oameni ideologia difuză, lipsită de constrângeri a mileniului trei, în care 
sărbătorile au fost golite de sensul lor creştinesc şi s-au transformat în simple statistici ale 
consumului de băuturi, mâncare şi distracţie.  

În noua ordine etică, economico-socială şi artistică occidentală se discută mult despre corp, 
despre eros, despre eliberarea femeii, despre trăirea evenimentelor de oriunde din lume, în timp 
real; tot acum, relaţiile masculin / feminin s-au compromis atât de mult încât se popularizează 
homosexualitatea şi transsexualitatea iar drogurile nu mai au rolul de a permite transcenderea într-o 
altă lume ci doar cel de a crea o altă realitate, falsă; tehnologia a condus la distrugerea naturii iar 
ecologia încearcă să recupereze ce mai poate din mările poluate, din animalele pe cale de dispariţie 
sau din stratul spart de ozon; ”piratarea” corpului uman a permis comerţul mondial cu organe sau 
apariţia organismelor modificate genetic şi clonării. În fine, ”civilizaţia noastră este preocupată de 
neant, iar moartea, oricât de respinsă ca idee, nelinişteşte şi fascinează. Mult timp, progresul ştiinţei 
şi tehnicii n-a ştirbit cu nimic etica tradiţională. Aceasta se destramă astăzi şi ai senzaţia, în acest 
sfârşit de secol XX, a unei găuri negre care se deschide în chiar inima culturii noastre, lăsând cale 
liberă doar spectaculosului, ricanării, erotismului, violenţei şi drogului”[14]. 

Ultimele abordări ale fenomenului (Gianni Vatimo, Marcel Gauchet, Jurgen Habermas) 
vorbesc despre o societate postseculară sau despre secularizarea modernă şi despre statutul religiei 
în timpul noastre. Se vorbeşte despre regândirea teoriilor sociale datorită revitalizării mişcărilor 
religioase şi, chiar dacă în unele ţări ale Europei (exemplul Olandei este des citat) prezenţa religiei 
în spaţiul public a înregistrat o diminuare, totuşi se poate vorbi, oarecum paradoxal, despre o 
revigorare a religiei. Mai mult, antropologii arată că, dacă în Europa Occidentală înţelegerea 
modernităţii este relaţionată obligatoriu cu confruntări şi răsturnări ale tradiţiei, în restul Europei şi 
lumii modernitatea nu este neapărat o condiţie a secularizării ci se înregistrează o dialectică între 
modernitate şi tradiţie. 

Mulţi dintre filozofii religiei consideră că ”homo religiosus” este peren, iar raportările la 
religie există chiar şi în cei care susţin că sunt atei, într-o formulă inconştientă, apriorică, prin 
trăirea unor fenomene camuflate sau degenerate, dar care au o componentă religioasă, cum ar fi, de 
exemplu, aşa cum spuneam, exploatarea filonului mitic în literatură, artă sau cinematografie sau 
aderarea la diverse mişcări culturale de revalorificare a unor principii religioase asiatice. 
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Libertate religioasă şi fundamentalism religios; ”noua religiozitate” şi formele 
sincretice de raportare la sacru în societatea contemporană  

O posibilă reacţie la starea de alienare a omului modern este ceea ce s-a numit ”noua 
religiozitate”, ca o aprofundare a creştinismului chiar într-o manieră profetică, mai ales prin 
redescoperirea religiilor orientale şi prin reactualizarea unui sacru arhaic. Tot mai mulţi oameni sunt 
interesaţi de budhism, de cultura tibetană, de hinduism, de astrologie, de zodiacuri, de artele 
marţiale sau de şamanism. ”Nu se mai vorbeşte acum de „religie”, ci de „spiritualitate”, nu de 
rugăciune, care presupune o relaţie, ci de meditaţie, care este o interiorizare, şi, prin urmare, nici de 
credinţă, adică de încredere într-o prezenţă - absenţă personală, ci de o experienţă „ştiinţific” 
garantată. Angoaselor apocaliptice ale anului 2000 li se substituie anunţarea optimistă, exaltantă a 
unei ere noi, New Age, (...) cu modificarea „paradigmei” ce urma să determine sensibilitatea 
colectivă a unei epoci. „Paradigmei” mecaniciste, materialiste, îi va succede o „paradigmă” a 
luminii şi dragostei, o conştiinţă planetară ce va armoniza toate planurile existenţei şi va unifica 
omul şi umanitatea cu universul” [15].  

Această paradigmă este altceva decât creştinismul ştiut, ”deşi este, până la urmă, tot o 
recuperare a sacrului: Acest tip de sacralitate, din ce în ce mai cunoscut, chiar idealizat în Occident, 
readuce la viaţă numeroase ezoterisme, atât de o oarecare calitate spirituală, cum ar fi alchimia, 
anumite forme de astrologie sau de tarot, cât şi de un nivel absolut inferior, ca spiritismul, teozofia, 
magia albă sau neagră” [16]. Se vorbeşte despre New Age ca despre o nouă formă de religiozitate, o 
provocare pentru creştinismul ”tradiţional” dar şi despre faptul că totul se transformă în marfă, 
inclusiv ofertele sectelor religioase care funcţionează după principiul cererii şi ofertei. Termenul de 
sincretism religios, care i se atribuie acestei noi forme de exprimare a religiosului, nu este întru totul 
adecvat acestui uz, deoarece nu este vorba despre o sinteză, ci mai curând de o suprapunere de 
elemente diferite, împrumutate din cele mai eterogene tradiţii religioase. De aceea, termenul mai 
corect ar fi cel de eclectism şi nu cel de sincretism[17]. 

Pe fondul unui astfel de ”complex religios”, toate credinţele ar trebui să îşi găsească formule 
de exprimare; odată cu reevaluarea formulei de ”religie”, va trebui resemantizat şi termenul de 
”laicitate”: ”împotriva unui laicism ce marginalizează Biserica şi transformă „religia” într-o 
chestiune particulară, creştinii trebuie să favorizeze o laicitate autentică, în care toate religiile să-şi 
găsească locul, ca parteneri recunoscuţi şi a căror părere să conteze. Într-o societate cu adevărat 
pluralistă, se va auzi vorbindu-se de Biblie în şcoli - altfel tinerii n-ar avea acces la moştenirea lor 
culturală -, se va auzi vorbindu-se despre Părinţii Bisericii (şi nu numai despre Sf. Augustin) în 
studiul gândirii, copiii vor fi familiarizaţi cu o antropologie spirituală şi cu universul semnelor şi 
simbolurilor. (...) Societatea noastră caută o etică pentru a limita atât totalitarismul politic de ieri, 
cât şi totalitarismul tehnologic de mâine (...). Doar un creştinism profund renovat va putea înfrunta 
aceste provocări” [18]. 

Totuşi, apartenenţa religioasă îşi păstrează valoarea identitară: recensămintele atestă faptul 
că tot mai mulţi cetăţeni doresc să îşi declare o anume apartenenţă religioasă, nu atât pentru a 
susţine credinţa în biserica strămoşească, cât pentru transmiterea spre generaţiile viitoare a unui 
reper de identitate în care apartenenţa religioasă poate fi o moştenire istorică ce merită să fie 
transmisă prin memoria grupului. Ducerea la extrem a unui astfel de model de asumare a identităţii 
poate îmbrăca uneori forma fundamentalismului religios. 

Realitatea socială actuală, în contextul în care s-a discutat despre secularizarea individului şi 
a societăţii şi despre o etapă a ”opacităţii” religiei tradiţionale, ridică problema raporturilor dintre 
acest proces de secularizare şi apelul la religios, deseori cu accente dramatice, violente. În ultimii 
ani, pe de o parte, ideologia este văzută ca o formă secularizată a religiei iar pe de altă parte tradiţia 
religioasă prezintă forme diverse de recrudescenţă. Mai mult, s-a putut observa în ultimii ani că 
fundamentalismul religios a fost facilitat de vastele procese de globalizare (între care globalizarea 
informaţională ocupă un loc important: informaţia poate fi transmisă în timp real, dintr-o parte în 
alta a lumii, grupurile pot fi instigate prin intermediul unor reţele de socializare, manipularea 
fundamentalist-religioasă poate fi difuzată prin mijloace electronice în masă etc.). Baza 
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fenomenului este transferul puterii de la instituţia care gestiona până la un moment dat religia şi 
formele sale de organizare – biserica - spre sfera politicului şi a socialului, conducând la înlocuirea 
religiei cu ideologia politică [19].  

Exacerbarea extremismelor este alimentată şi de crearea şi activarea influentă a partidelor 
politico-religioase; este vorba despre acele ”accese de fervoare religioasă” care ajung să împingă 
”foarte departe frontiera câmpului religios contemporan” [20]. 

Pe de altă parte, secularizarea şi laicizarea au afectat puternic identitatea individului în 
modernitate, iar acesta simte nevoia unei legitimări. Un tip de reacţie la această criză provocată de 
lipsa de identitate a individului şi a grupului în lumea globalizată este apariţia unui conflict între 
diferite grupări religioase şi modernitate, dat fiind faptul că la nivel mondial mişcările religioase au 
cunoscut un reviriment vizibil. Ideologizarea masivă a acestor mişcări s-a făcut prin includerea în 
sfera religiosului a unor credinţe şi practici care până acum nu au fost receptate ca aparţinând 
religiei. Deseori, fundamentalismul preia mituri biblice pe care le reformulează şi ajunge să le 
susţină, pe fondul unui prozelitism fără precedent, prin tehnici pedagogice, prin mass media, mai 
ales în varianta electronică, sau chiar militare şi paramilitare, ce pot ajunge până la terorismul 
religios. Fundamentalismul religios – cel creştin american, cel iudaic, cel islamic sau cel sârb-
ortodox, răspund în mod religios la problema modernă a secularizării guvernării politico-
administrative [21]. Pe măsură ce modernitatea construieşte o nouă experienţă a modului de a fi în 
lume, singurul răspuns la fundamentalismul religios este toleranţa şi dialogul multicultural şi 
multiconfesional. 
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