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IDENTITATEA 
Este important să se facă distincția între diferitele concepte filosofice ale identității. Ca și 
caracteristică și relație formală, de ex. în filosofia limbajului și în matematică sau în ceea ce 
privește identitatea unei persoane, ca și în psihologia și științele sociale, unde se referă de ex. 
la identitatea psihologică, identitatea sexuală, identitatea culturală, identitatea națională, 
identitatea online, identitatea de gen etc., dar și la concepte diferite privind politica de 
identitate. 

Problema identității personale este o problemă filosofică bine-cunoscută și constă în esență, 
din două întrebări diferite, dar strâns legate: În primul rând, care sunt caracteristicile esențiale 
care fac ca ființele umane sau ființele vii să fie persoane și, în al doilea rând, cum este 
identitatea acestor persoane - chiar și în timp - asigurată sau constituită. 

Ca relație între două cantități date, identitatea înseamnă că ele sunt unul și același lucru sau 
că sunt identice una cu cealaltă. Aceasta înseamnă că: A este identică cu ea însăși dacă 
rămâne aceeași în diferite situații și circumstanțe, astfel încât să poată fi identificată ca 
aceeași. Dar ce înseamnă pentru un obiect să fie considerat același, chiar și cu schimbări în 
timp? Nava lui Tezeu este un bine-cunoscut paradox filosofic care ridică întrebarea dacă un 
obiect își pierde identitatea după ce multe sau toate părțile sale au fost înlocuite succesiv. 
Termenul de identitate ridică numeroase probleme și întrebări filosofice, ca de pildă când vine 
vorba de schimbare și identitate personală. 

Ce ziceți de identitatea din lumea virtuală? 

 
Plan de discuție: Identitatea 

• Cum se dezvoltă identitatea? 

• Cum se dezvoltă identitatea pe Internet? 

• Ce este identitatea? 

• Care este baza dezvoltării identității? 

• Ce înseamnă identitatea? 

• Doriți să vă păstrați anonimatul pe Internet? De ce? 

• Cum este să vă construiți o nouă identitate? 

• Cu ce puteți asocia sintagma ”identitate - mozaic” a persoanelor din ziua de azi?  

• Vă puteți proteja propria identitate? 

• Este posibil să separați identitatea digitală diferit de o persoană individuală? 

 
Cine sunt? 
Întrebarea "Cine sunt?" reprezintă o întrebare filosofică dificilă iar în in istoria filosofiei, o serie 
de renumiți filosofi au făcut numeroase reflecții privind această întrebare. ”Eul” poate fi 
experimentat prin gândire, prin sentimente, prin percepție, prin acțiune. 
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Plan de discuție: Cine sunt? 

• Mintea vă spune cine sunteți? 

• Înfățișarea vă afectează identitatea? 

• Profilul de pe Internet vă spune cine sunteți? 

• Este posibil să deveniți altcineva sau altceva? 

• Pe internet aveți aceeași identitate cu cea din viața de zi cu zi? 

• Faceți câteodată ceea ce altcineva dorește să faceți? 

• Dacă vă schimbați profilul de pe Internet, deveniți o altă persoană? 

 
Exercițiu: Corabia lui Tezeu 
 
Cine sunt? De ce sunt eu? Și cum pot rămâne ”eu” dacă mă schimb constant? Unul dintre 
cele mai cunoscute experimente meditative din filosofie abordează o serie de întrebări 
privind identitatea: Corabia lui Tezeu 

 
 
 
SRF Kultur: Plutarchs Gedankenexperiment. Das Schiff des Theseus. 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=9zl8j7eq-Is/ 
Accesat în 2018.5.22.  
 
Exercițiu: Experimente de meditație  
 

Sunteți în continuare dvs., 
 
o …dacă vorbiți o altă limbă? 
o ...dacă folosiți o altă imagine pentru profilul dvs. pe Internet? 
o ... dacă folosiți un alt nume? 
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o ... atunci când vorbiți cu o altă persoană pe Internet? 
o ...dacă ați avea un alt chip? 
o ...dacă ați avea un alt trup? 
o ...dacă ați avea alți prieteni? 
o ...când pretindeți că sunteți o altă persoană? 
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