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Cuvânt-înainte

Cartea care vede acum lumina tiparului ne ofer o abordare 
teoretică a câtorva dintre cele mai importante fenomene şi concepte 
ale lumii contemporane. Întrebările centrale de la care pleacă 
autorul ei sunt următoarele: cum se raportează omul contemporan 
la dimensiunea sacră a existenţei, care sunt formele sensibilităţii 
religioase şi temele imaginarului religios de astăzi?

Pentru a răspunde la aceste interogaţii capitale, Flore Drăgan 
imaginează o structură ingenioasă a lucrării sale, capabilă să ne 
conducă, gradat, spre înţelegerea globală a fenomenelor investigate.

După o introducere în care autorul îşi prezintă intenţiile, a doua 
secţiune, de natură metodologică, trasează cadrul disciplinar (şi mai 
ales interdisciplinar) al demersului său. Istoria mentalităţilor, noua 
istorie culturală, teoria şi istoria imaginarului, antropologia istorică şi 
religioasă sunt principalele discipline şi modalităţi de abordare în care 
se încadrează această lucrare şi care îi conferă perspectiva teoretică şi 
metodologică specifi că.

Următorul capitol propune o defi nire teoretică şi o încadrare 
istorică a postmodernismului, înţeles ca Weltanschauung, ca viziune 
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despre lume şi societate a vremii noastre, în accepţiunea cea mai 
cuprinzătoare. Postmodernismul oferă cadrul de manifestare a 
sensibilităţilor religioase actuale, ca urmare, confi guraţia şi dinamica 
acestora nu pot fi  înţelese în absenţa respectivului context global.

Reconfi gurarea religiozităţii în epoca postmodernă face obiectul 
capitolului al patrulea. Autorul schiţează evoluţia istorică a 
religiozităţii pe parcursul ultimelor secole şi ne oferă o prezentare (dar 
şi o analiză critică sistematică) a principalelor forme de manifestare 
a credinţei în această perioadă: de la secularizarea iniţiată în secolul al 
XVIII-lea până la religiozitatea difuză de tip New Age, născută în 
ultimele decenii ale veacului anterior.

Dacă această secţiune este în primul rând o analiză a crizei pe 
care au cunoscut-o în vremurile din urmă formele tradiţionale de 
manifestare a vieţii religioase, ultimul capitol ne oferă o panoramă 
sistematică, preponderent descriptivă, a temelor şi structurilor 
imaginarului religios al epocii postmoderne. Structurile simbolice 
ale imaginarului religios, imaginarul alterităţii sau cel al familiei fac 
obiectul unor paragrafe dense şi bine articulate.

Cartea publicată acum ne dezvăluie un cercetător pasionat de cele 
mai complexe şi mai sofi sticate teorii explicative ale vieţii sociale. 
Flore Drăgan se mişcă în modul cel mai dezinvolt cu putinţă printre 
idei şi concepte abstracte, dar, în acelaşi timp, actuale şi extrem de 
preocupante pentru spiritul contemporan.

Analiza sa pune în evidenţă un autor lucid şi detaşat, care evită să 
îşi exhibeze subiectivitatea chiar şi atunci când ne prezintă fenomene 
dintre cele mai discutabile, procedând astfel ca un veritabil om de 
ştiinţă.

Cu toate acestea, lucrarea sa, prezentându-ne autonomia şi 
diagnosticul unei crize (criza de sens a lumii contemporane), nu avea 
cum să rămână în afara disputelor majore de natură intelectuală, a 
reacţiilor dramatice provocate de evoluţiile tulburătoare ale lumii de 
astăzi.

Volumul trădează implicarea autorului în miezul acestor fenomene, 
implicare temperată însă de aplicarea consecventă a regulilor criticii 
şi obiectivităţii ştiinţifi ce. Ca urmare, avem în faţa noastră o carte de 
succes în domeniul sensibil al credinţelor religioase contemporane, o 
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carte care ne oferă posibilitatea de a înţelege mult mai nuanţat criza 
spirituală şi mutaţiile profunde pe care le-am trăit cu toţii în deceniile 
din urmă. Ca urmare, o recomand în mod călduros atenţiei cititorilor 
avizaţi.

Prof. univ. dr. Sorin Mitu
Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie i Filosofie





Introducere

Proiectul nostru de cercetare îi propune s se constituie 
într-o interogaţie şi o analiză complexă a imaginarului religiozităţii din 
era postmodernităţii şi a relaţiei dintre religiozitate şi postmodernitate. 
Lentila noastră hermeneutică se doreşte să fi e cât mai complexă, 
operând dintr-o perspectivă antropologică, fi losofi că şi istorică, 
fără însă a avea pretenţia unei determinări rezolutive exhaustive, 
căutând însă să pătrundă în universul imaginarului, conştienţi că 
orice cunoaştere a realului trebuie să opereze în fapt cu percepţii şi 
reprezentări ale acestuia, deschizându-se lui mundus imaginalis.

Postmodernismul este înainte de toate o teză culturală, a cărei miză 
însă depăşeşte cu mult domeniul cultural, devenind o chestiune de 
paradigmă culturală, în cadrul căreia este situată şi interpretată istoria, 
societatea, valorile şi însăşi existenţa umană. Postmodernismul 
este receptat în mod divers în mediile academice şi culturale; de la 
imaginea unui moft intelectual, la cea de taifun al modernităţii sau de 
o nouă eră culturală şi istorică, diferită şi opusă modernităţii.

În opinia noastră, în încercarea posibilă de a clarifi ca şi înţelege 
fenomenul postmodernităţii, este absolut necesar să se analizeze 
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dincolo de factologia realului, privit de pe poziţii reconstruite ideologic 
şi să se coboare mai profund în lumea reprezentărilor şi producţiilor 
imaginarului.

Imaginarul este un sistem de structuri simbolice şi reprezentări, 
o „logică dinamică de compunere a imaginilor“, un fel de punte 
imaterială, dar în acelaşi timp reală, dintre noi şi lume, dintre universul 
profund al identităţii noastre şi realitatea diversităţii celuilalt.

Se poate susţine că imaginarul reprezintă harta cu care citim 
şi interpretăm cosmosul, lumea care ne înconjoară, deoarece ştim 
că realul este o noţiune insesizabilă şi că nu cunoaştem decât prin 
reprezentări organizate în sisteme simbolice şi în structuri mitice şi 
imaginare.

Studiile asupra imaginarului au pus în evidenţă faptul că întregul 
nostru sistem de relaţii cu lumea trece prin imagini, imaginea fi ind un 
mediu prin intermediul căruia vedem realitatea.

Imaginea este un mediator de neocolit în comunicarea oricărei 
experienţe umane şi ar trebui, în opinia noastră, să devină un 
element important într-o astfel de analiză complexă care să faciliteze 
pătrunderea dincolo de expresia brută a realităţii, în profunzimea 
lăuntrică a emoţiilor, neliniştilor, fantasmelor, obsesiilor, credinţelor, 
valorilor şi speranţelor unei epoci. 

Credem deci că studierea imaginarului în general şi a imaginarului 
religios postmodern în special, ca fundament esenţial al unei culturi, 
se dovedeşte a fi  un cadru capabil să restituie semnifi caţii şi să 
producă o înţelegere autentică a complexităţii şi diversităţii „traseului 
antropologic“ postmodern, asupra căruia spiritul nostru cugetător îşi 
apleacă propria nelinişte... 

Analiza fenomenului complex al imaginarului religios postmodern 
este fără îndoială un exerciţiu foarte difi cil de realizat, atât datorită 
multiplelor dimensiuni din sfera realului şi imaginarului pe care 
religiile şi religiozitatea le cuprinde, cât şi datorită multiplelor structuri 
imaginare generate continuu de diversele accente comunicate în plan 
cultural şi social de către numeroasele instanţe discursive şi tradiţii 
religioase. 

O analiză primară a imaginilor şi simbolurilor fundamentale ale 
religiozităţii postmoderne atestă convergenţa şi unitatea acestora 
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la nivelul gravitării în jurul problematicii şi dialecticii sacrului şi 
profanului, dar în egală măsură se poate afi rma în registrul receptării 
o mare diversitate morfologică, ritualică şi culturală a diverselor 
tradiţii religioase. 

Una dintre mizele teoretice ale studiului nostru este analiza 
dialogului şi a raportului dintre fenomenul secularizării în general şi al 
decreştinării în special, manifestate în societatea şi cultura ultimelor 
decenii, şi complexul fenomen al resacralizării promovate de noile 
curente religioase neopăgâne şi mai ales a modului în care aceste 
fenomene îşi construiesc imaginile şi structurile simbolice care 
operează în dimensiunea imaginarului epocii postmoderne.

Suntem conştienţi, în egală măsură, de difi cultăţile proiectului 
nostru, cât şi de provocarea ştiinţifi că şi profesională pe care acesta 
o reprezintă, astfel că recunoaştem nevoia de a primi îndrumări şi 
sfaturi de la persoanele pe care le socotim mentorii noştri şi credem că 
doar astfel demersul nostru este realizabil şi posibil.

Structural, demersul nostru se va focaliza asupra unei secţiuni 
alocate clarifi cărilor metodologice unde vom schiţa cadrul teoretic 
în care încercăm să operăm, iar după scurtul excurs elaborat pentru 
clarifi cările metodologice, vom încerca într-un prim capitol de 
analiză să defi nim conceptul de postmodernism, postmodernitate, 
epocă postmodernă şi cultură postmodernă, fapt absolut necesar 
pentru analizele din secţiunile următoare ale demersului nostru 
hermeneutic.

În capitolul următor ne vom focaliza asupra analizei câtorva 
reprezentări imaginare, plasate într-un context cultural hermeneutic, 
cum ar fi : secularizarea, decreştinarea şi resacralizarea culturii şi 
civilizaţiei postmoderne şi întregului univers de condiţionări şi relaţii 
pe care acestea le instituie.

Teza noastră introduce şi o analiză a imaginarului reprezentărilor şi 
sensibilităţii religioase, care încearcă să surprindă evoluţia structurilor 
majore ale civilizaţiei postmoderne postcreştine, locul individului, 
jocul alterităţilor, imaginile şi simbolurile detectate social, toate 
surprinse în fapte şi gesturi capabile să se constituie în simboluri 
pentru a înţelege valorile şi credinţele omului postmodern.

Abordarea noastră prezintă şi încearcă să restituie înţelegerii 
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dinamica raportului identitate-alteritate, încercând să surprindem 
şi în acest caz evoluţiile generale şi elementele de absolută noutate, 
pe care omul postmodern le imaginează şi le reprezintă ca fi ind un 
„celălalt“. Aceasta semnifi că tocmai „traseul antropologic“ pe care 
omul postmodern îl întreprinde în căutarea propriei identităţi.

Fără îndoială că o astfel de incursiune reprezintă un decupaj 
metodologic subiectiv, cu care noi am operat şi care ne prezintă 
doar o perspectivă asupra complexităţii fenomenului reprezentat de 
imaginarul religios al postmodernităţii, al identităţii şi al valorilor 
omului postmodern.

Din aceste considerente, analiza noastră nu are pretenţia de 
exhaustivitate, ea încercând să demonstreze, să construiască „o 
imagine“ şi nu Imaginea omului postmodern. Analizând lumea 
sensibilităţii, a reprezentărilor şi a imaginarului, înţelegem tot mai 
mult extraordinara complexitate a omului modern şi postmodern, care 
rămâne, dincolo de voia lui, un homo religiosus şi un homo simbolicus în 
căutarea propriei identităţi.



CADRU METODOLOGIC

1.1. CLARIFICĂRI METODOLOGICE ŞI DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Studiul de fa îi propune s investigheze universul complex 
al imaginarului epocii postmoderne, cu o focalizare tematică asupra 
imaginarului religios, precum şi asupra relaţiei complexe dintre 
imaginarul religios al acestei epoci şi dinamica diversităţii civilizaţiei 
postmodernităţii, care se întrepătrund şi se determină reciproc, într-o 
devenire continuă. Analiza noastră îşi propune să realizeze un plus de 
comprehensiune asupra umanităţii omului recent şi să construiască 
„o imagine“ a omului postmodern, înţelegând prin aceasta că dorim 
să operăm un decupaj în imaginarul religios al epocii postmoderne, 
pentru a înţelege a aprofunda dimensiunea antropologică a acestuia.

Suntem conştienţi că analiza fenomenului postmodernităţii – 
defi nit ca epocă culturală1 – şi încercarea de a pătrunde în universul 
imaginar al omului postmodern ne obligă să ne asumăm un demers 
difi cil şi foarte complex.2 Mai ales că abordarea acestui fenomen în 

1 David Harvey, Condiţia postmodernităţii, Amarcord, Timişoara, 2002, 
p. 14.

2 Simona Nicoară, Istorie şi imaginar - Eseuri de antropologie istorică, PUC, 
Cluj-Napoca, 2000, p. 231.

1CAP I TOLUL
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contextul cultural şi istoriografi c românesc reprezintă un demers 
relativ izolat, puţin uzitat, acest fapt lipsindu-ne de modele de cercetare 
aplicată consacrate şi de alte deschideri hermeneutice necesare.

Lucrarea noastră încearcă să se înscrie, metodologic şi tematic, 
în tiparele unui studiu asupra imaginarului şi reprezentărilor sociale, 
încercând în acelaşi timp să experimentăm şi o apropiere de ceea ce 
se numeşte antropologia istorică şi culturală, prin intermediul analizei 
unor atitudini colective şi a unor schimbări în structura sentimentului, 
raportat la marile teme ale vieţii şi morţii individului – cristalizate 
simbolic şi repetate într-o adevărată corespondenţă ritualică în 
cultura postmodernă.

Studiul este întreprins acum, când, după ultimul deceniu al 
secolului XX, la începutul secolului al XXI-lea, au loc dezbateri şi 
schimbări importante în cadrul studiilor din domeniul ştiinţelor 
sociale şi mai ales al istoriografi ei europene contemporane.3

Secolul XX a marcat în planul cercetării ştiinţelor sociale şi istorice 
o ofensivă extraordinară a şcolilor franceze, fi e prin Şcoala Analelor, 
exprimată în cadrul programului din 1930, care asigură primatul 
economicului şi al structurilor în abordarea şi reconstrucţia complexă 
a realităţii trecutului, fi e prin paradigma structuralistă postbelică şi 
prin cea a noii istoriografi i, după anii 1970, care diversifi că domeniile 
şi extinde câmpul de cercetare în jurul mentalităţilor, imaginarului şi 
al antropologiei istorice.4

Concluzionând schiţa dezbaterilor metodologice, putem afi rma că 
noile paradigme sunt mai degrabă un „vast şantier deschis“5, în care 
cercetătorii trebuie să înveţe să descopere noi metode şi instrumente 
de lucru în vederea propriei lor chestionări şi a recuperării sensului şi 
a semnifi caţiilor trecutului şi, în egală măsură, ale prezentului.

În acest context, analiza noastră se plasează pe un teritoriu mai 
stabil, cel al imaginarului, încercând însă deschideri spre studiile 
religioase şi ale antropologiei istorice şi culturale.

Cercetătorii şi teoreticienii care s-au aplecat asupra morfologiei 

3 Toader Nicoară, Clio la începutul mileniului trei, Accent, Cluj-Napoca, 
2002, p. 231.

4 Toader Nicoară, op. cit., p. 186.
5 Ibidem, p. 214.
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fenomenelor religioase au descoperit relativ recent instrumentele 
conceptuale şi metodologice ale studiilor interdisciplinare şi 
transdisciplinare specifi ce imaginarului. În cercetările de ultimă 
actualitate, dimensiunea hermeneutică a imaginarului este tot mai 
prezentă în mai toate analizele şi interogaţiile asupra religiozităţii, 
deoarece astăzi este aproape unanim acceptat că existenţa umană, 
care se doreşte înţeleasă şi restituită, este mult mai complexă decât 
s-a crezut altădată şi se înscrie în două registre fundamentale: realul şi 
imaginarul, care fuzionează şi se întrepătrund, se determină reciproc 
şi reconstruiesc dialogal, în mod continuu, universul cultural şi 
societatea.6

Se poate susţine că imaginarul reprezintă harta cu care citim 
cosmosul, lumea care ne înconjoară, deoarece ştim acum că realul este 
o noţiune insesizabilă şi că noi nu cunoaştem decât prin reprezentări, 
prin intermediul unor sisteme, care sunt mereu simbolice.7 Studiile 
de fi losofi a şi istoria imaginarului au pus în evidenţă faptul că întregul 
nostru sistem de relaţii cu lumea trece prin imagini, imaginea fi ind un 
mediu prin intermediul căruia vedem lumea.8

Imaginea este un mediator de neocolit şi devine astfel elementul 
central, la fel cum imaginarul se dovedeşte a fi  singurul cadru capabil 
să înţeleagă această perspectivă a complexităţii din lumea şi viaţa 
imaginilor.9

Imaginarul este un sistem, o relaţie, o „logică dinamică de 
compunere a imaginilor“, un fel de punte imaterială, dar în acelaşi 
timp reală, dintre noi şi lume. Prin intermediul imaginarului, omul 
poate vedea şi se pune în relaţie cu acesta.10

Pornind de la aceste scurte consideraţii teoretice, încercăm să 
plasăm lucrarea noastră în preocupările mai largi ale unor studii 
interdisciplinare asupra imaginarului, în care accentul cade pe analiza 
unor reprezentări imaginare ale omului postmodern, care în opinia 

6 Simona Nicoară, op. cit., p. 132.
7 Toader Nicoară, op. cit., p. 217.
8 Ibidem, p. 217.
9 Jean-Jacques Wunenburger, Viaţa imaginilor, Cartimpex, Cluj-Napoca, 

1998, p. 19-22.
10 Toader Nicoară, op. cit., p. 217.
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noastră spun mai mult decât faptele şi evenimentele istorice concrete 
şi care, contextualizate, puse în contrast cu alte epoci ce se suprapun 
altor viziuni despre lume, ne permit să observăm schimbările profunde, 
în „durată lungă“ în înseşi fundamentele culturale ale unei societăţi.

Imaginarul este un concept central pentru analiza comportamen-
tului uman individual şi dintr-o comunitate. O tradiţie fi losofi că 
apăsat intelectualistă a impus ideea că omul este o fi inţă raţională, ale 
cărei acţiuni depind de mecanismele logice, reductibile, inteligibile. 
Or, acest mit al raţionalităţii nu descrie o realitate, ci mai degrabă un 
ideal, o utopie antropologică. 

Lucrarea noastră se doreşte o lucrare situată la intersecţia 
imaginarului cu studiile religioase, în general, cu deschidere spre o 
hermeneutică a reprezentărilor sociale şi a antropologiei culturale. 
Încercăm să ne asumăm acest registru multiplu, deoarece în abordările 
metodologice de ultimă actualitate se reclamă şi se recomandă 
multiperspectivismul, utilizarea şi combinarea mai multor metode 
într-o metodologie eclectică pentru a putea surprinde complexitatea 
crescândă a fenomenelor culturale şi diversele grade de receptare ale 
acestora, analizate în cadrul ştiinţelor umaniste.11

Miza abordării noastre este ca în dimensiunea acestei convergenţe, 
însumând multiple perspective şi unghiuri de vedere, să căutăm 
să restituim dinspre imaginarul religios „o imagine“ a omului 
postmodern, aşa cum se construieşte aceasta în contextul şi în 
interiorul lui mundus imaginalis a lui homo religiosus. 

În contextul celor afi rmate anterior, proiectul nostru de cercetare 
reprezintă în viziunea noastră un demers posibil de realizat şi, în egală 
măsură, o provocare pentru orice cercetător.

Dacă ne propunem o analiză critică asupra posibilităţilor şi 
mijloacelor efective de realizare, putem să observăm totuşi că există 
o serie de comentarii şi nuanţări pe care le identifi căm şi care pot să 
reprezinte difi cultăţi reale în realizarea proiectului de cercetare.

Prima mare difi cultate este metodologică, deoarece operând în 
registrul imaginarului, al studiilor religioase, trebuie să remarcăm că 

11 Moshe Idel, Abordări metodologice în studiile religioase, în „Journal for the 
Study of Religions and Ideologies“, Nr. 16, primăvara, 2007, p. 9-10.
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există în egală măsură o multitudine de abordări şi în acelaşi timp nu 
s-a căzut de acord în planul decupajelor metodologice asupra unor 
structuri majore care să poată fi  reproduse, utilizate şi operaţionalizate 
de către alţi cercetători. În spaţiul istoriografi c şi antropologic 
aparţinând modernităţii târzii, se remarcă fără echivoc o asociere 
între principalii cercetători şi modelele metodologice personale şi 
profund personalizate. Din acest punct de vedere, credem că există o 
difi cultate metodologică evidentă, mai ales că în spaţiul istoriografi c 
românesc s-au produs relativ puţine cercetări pentru un domeniu care 
capătă tot mai multă relevanţă.

O altă difi cultate este legată de cercetător, deoarece prin 
subiectivitatea indispensabilă pe care o poartă, este în mod continuu 
obligat de propria fi inţă să proiecteze propriul imaginar şi propriile 
nelinişti asupra datelor imediate al cercetării, fapt care produce o 
dublă distorsionare a semnifi caţiei surselor. Constructul identitar 
personal îl încarcă pe cercetător în mod inerent, iar acest fapt este 
admis astăzi de majoritatea cercetătorilor, chiar dacă nu cu entuziasm.12 
Cercetătorul imprimă informaţiilor, datelor materiale, propriile sale 
impulsuri, astfel că el nu poate fi  acuzat de inocenţă, întâlnirea cu 
documentele, prin comprehensiune, creează un nou discurs, expresie 
şi a personalităţii sale.13 Analiza imaginarului religios postmodern 
reprezintă un construct în care integrăm fapte, imagini, simboluri 
şi structuri discursive, unităţi de sens în care trebuie să postulăm că 
„sursele se produc din interes, şi au un dublu coefi cient de distorsiune: 
unul genetic şi altul impus de lectură“.14

La toate aceste difi cultăţi identifi cate şi parţial asumate, probabil 
că lucrul cel mai semnifi cativ într-o epocă poststructuralistă în care 
deconstrucţia a operat şi la nivelul limbii şi al semnifi caţiilor culturale, 
difi cultăţile majore care se adaugă sunt legate de arbitralitatea 
şi incapacitatea consensuală cu care se operează în legătură cu 
principalele concepte în jurul cărora ne vom structura discursul. 
Ambiguitatea terminologică şi mai ales conceptuală îl provoacă pe 

12 Alexandru Zub, Clio, Sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, f iguri, 
Polirom, Iaşi, 2006, p. 42.

13 Ibidem, p. 42.
14 Ibidem, p. 43.
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fi ecare cercetător la un dublu efort, de critică şi de reconstrucţie15 în 
analiza şi în utilizarea conceptelor cheie. 

Faptul că suntem nevoiţi să operăm cu o serie de concepte precum: 
modernitate, postmodernitate, secularizare, decreştinare, creştinism, 
imaginar, cultură, civilizaţie, paradigmă culturală, sistem de valori, 
valoare, semne – trebuie să subliniem că aceste concepte sunt foarte 
difi cil de creionat, dată fi ind diversitatea de abordări şi de perspective 
care se pot insera în raport cu fi ecare dintre acestea. Doar pentru 
conceptul de cultură s-au scris sute de cărţi, în care termenul a fost 
defi nit din perspectiva unor şcoli hermeneutice, având viziuni diferite 
asupra lumii şi din perspective diferite asupra existenţei, cunoaşterii şi 
comunicării. Faptul acesta reprezintă fără îndoială o mare difi cultate, 
deoarece oricare dintre abordările propuse realizează în fapt o 
alegere şi presupune un reducţionism în raport cu posibilităţile unei 
hermeneutici mai largi şi fără îndoială mai complexe.

Dacă aducem în discuţie concepte precum secularizarea sau 
decreştinarea, aici lucrurile vor crea o mai mare ambiguitate, deoarece 
încă nu există o teorie unifi cată, relativ unanim acceptată, despre 
cauzele şi mecanismele secularizării şi decreştinării. Unii cercetători 
merg până acolo că neagă existenţa unor realităţi culturale istorice, 
care ar putea să fi e defi nite în aceşti termeni; alţii afi rmă că lucrurile 
sunt atât de evidente, încât nu merită discutată măcar posibilitatea 
negării acestor fenomene.

Analiza noastră se proiectează metodologic asupra unei epoci 
a postmodernităţii care ea însăşi este pusă în discuţie de către 
cei care se consideră încă în interiorul paradigmei modernităţii. 
Indiferent dacă suntem de acord cu semnificaţia vocabulei care ne 
plasează cronologic într-un „după“, ceea ce rămâne, indiscutabil, 
este raportarea la modernitate, astfel că orice încercare de definire 
a conceptului de postmodernitate şi postmodernism trebuie să 
se facă în jurul conceptului de modernitate şi al semnificaţiilor 
sale.

Proiectul modernităţii a fost în viziunea noastră şi a altor 
cercetători şi este solul fertil în care s-a născut această mutaţie 

15 Ibidem, p. 68.
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culturală a postmodernităţii, care devine ea însăşi o nouă paradigmă, 
o nouă viziune asupra omului, culturii şi societăţii.

Fundamentele culturale ale modernităţii sunt circumscrise de 
cristalizarea într-o formă scrisă a tradiţiei, prin apariţia cărţii tipărite, 
prin multiplicarea şi circulaţia fără egal a ideilor şi informaţiilor. 
Dacă este adevărat că această cultură a modernităţii s-a construit 
pe puterea cuvântului (tiparului), atunci cultura postmodernităţii se 
impune prin „puterea imaginii“.16 Dacă modernitatea a avut un model 
ontologic şi gnoseologic cristalizat de dezbaterile fi losofi ce moderne, 
raţionaliste şi empirice, pentru postmodernitate este asociat în primul 
rând refuzul oricărui model ontologic, gnoseologic sau explicativ al 
lumii.17 Modernitatea reprezintă acel segment cronologic, aşezat 
după Iluminism, când s-a stabilit o nouă ordine socială şi politico-
ideologică, însă rădăcinile modernităţii pot fi  găsite în trecut, atunci 
când a avut loc marginalizarea tradiţiei18, în Renaştere şi Reformă.

Termenul de „postmodern“ se referă înainte de toate, la istoria 
lumii moderne19. Identitatea lumii moderne, paradigma ei culturală, 
este strâns legată de ideea de progres20, raţiune şi credinţa în puterea 
progresului şi a raţiunii umane de a produce libertate21 şi fericire 
omului. Această presupoziţie este negată de postmodernism, care 
nu crede că raţiunea şi progresul au capacităţi nesfârşite de adaptare, 
răsturnând ipoteza proiectului modernităţii, fapt pe care Habermas îl 
numeşte „o criză a legitimităţii“22. Această criză este proiectată la adresa 
întregii civilizaţii occidentale, care pare să fi e supusă unei transformări 
ireversibile, într-un ritm accelerat, greu de cuantifi cat23, obositor. Pentru 

16 Aurel Codoban, Postmodernismul – deschideri fi lozofi ce, Dacia, Cluj-
Napoca, 1995, p. 94.

17 Ibidem, p. 105.
18 David Lyon, Postmodernitatea, DU Style, Bucureşti, 1998, p. 55.
19 David Lyon, op.cit., p. 40.
20 Lucian Boia, Jocul cu trecutul – istoria între fi cţiune şi adevăr, Humanitas, 

Bucureşti, 2002, p. 74-75.
21 David Lyon, op. cit., p. 55.
22 Ibidem, p. 96.
23 Barry Smart, Modern Conditions, Postmodern Controversies, Routledge, 

Londra şi New York, 1992, p. 141.
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Gianni Vattimo, epoca actuală înseamnă „sfârşitul modernităţii“24, 
pentru că nu mai există nimeni – spune el – care să-şi imagineze un 
curs unitar, ascendent al istoriei.25 Sfârşitul modernităţii nu înseamnă 
că nu mai au loc evenimente istorice, ci că evenimentul nu mai e 
considerat ca având loc, situându-se pe o linie unitară, ascendentă, deci 
nu mai există ceva de felul progresului. Postmodernismul se defi neşte 
ca un fenomen cultural complex, care rezonează în toate domeniile, 
determinând modifi cări structurale la nivelul reprezentărilor şi 
al realităţii. Discursul fi losofi c al modernităţii afi rma că întreaga 
ştiinţă şi teorie epistemologică modernă este construită, fondată, pe 
o bază solidă de fapte observabile, experimentabile şi măsurabile, 
la care se ajunge cu ajutorul unor metode stabile, clare şi sigure, 
toate plasate într-o paradigmă epistemologică ultimă şi infailibilă. 
Postmodernismul anunţă colapsul acestor ierarhii ale cunoaşterii 
opiniilor, autorităţilor şi introduce relativitatea absolută a credinţelor, 
ideilor, valorilor şi gusturilor.26 Postmodernismul pune la îndoială 
toate ideile fundamentale ale Iluminismului.27 De aici rezultă că 
modernitatea s-a sfârşit, deoarece valorile şi miturile sale au murit. 
Jean-François Lyotard defi nea postmodernismul ca neîncrederea în 
metanaraţiune28, indiferent dacă acesta se numeşte creştinism.

Postmodernismul îşi arată neîncrederea faţă de toate valorile 
Iluminismului, fapt ce marchează prăbuşirea modernităţii.29 Această 
neîncredere în valorile modernităţii, care s-a construit în mare 
parte pe ideile Iluminismului, nu este tocmai de ultimă actualitate, 
deoarece au existat precursori ai postmodernismului. Discuţia poate 
fi  continuată la nesfârşit şi implică o difi cultate metodologică foarte 
importantă.

O altă difi cultate o reprezintă raportul şi relaţia dintre aceste 
concepte, care va produce prin însumarea ambiguităţii un „cerc 

24 Gianni Vattimo, Sfârşitul modernităţii, Pontica, Constanţa, 1993, 
p. 185.

25 Ibidem, p. 185.
26 David Lyon, op. cit., p. 40.
27 Ibidem
28 Jean-François Lyotard, Condiţia postmodernităţii… , p. 11.
29 David Lyon, Postmodernitatea…, p. 40.
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hermeneutic“, ce va îngreuna posibilitatea unei înţelegeri rezolutive 
a întregului.

O difi cultate fundamentală o va reprezenta fără discuţie analiza pe 
care va trebui să o facem religiei din epoca postmodernă, când vom fi  
obligaţi să luăm în considerare mai multe dimensiuni ale discursului, 
în primul rând datorită diversităţii dogmatice şi morfologice legate 
de viaţa şi spaţiul eclesial, şi apoi de diversele grade de receptare ale 
acestor discursuri şi de gradul de pătrundere şi impact la nivelul religiei 
trăite de omul contemporan. Abordarea şi depăşirea difi cultăţilor 
în acest segment vor determina dacă lucrarea va reuşi sau nu să îşi 
împlinească scopul său fundamental.

Suntem conştienţi apoi de faptul că există o bibliografi e foarte 
bogată pe marginea acestor probleme, chiar dacă abordările stricte 
şi specializate pe tema noastră sunt relativ rare. Oricum, bibliografi a 
trebuie parcursă şi asumată de cercetător, altfel pertinenţa analizelor 
sale este pusă în discuţie, mai ales că subiectul acesta este relativ 
sensibil în spaţiul cultural românesc, şi mai ales în spaţiul eclesial 
relativ tensionat din cadrul confesiunilor creştine.

Credem că o difi cultate sporită va întâmpina şi efortul nostru de 
sinteză pe care trebuie să-l transpunem în fapt, deoarece există mereu 
tentaţia de a aduna mult material factologic şi de a refuza procesul 
hermeneutic capabil să semnifi ce ceva în raport cu „semnele“ culturale 
respective.

În ultimă instanţă, credem că este difi cil să se opereze o delimitare 
şi o problematizare axiologică în raport cu religia creştină, deoarece 
creştinismul consideră valorile sale ca fi ind adevăratele valori, şi o 
analiză a felului în care sunt receptate valorile sale de către societatea 
contemporană postmodernă va trebui să aleagă un sistem de valori în 
cadrul căruia să opereze distincţii şi structuri de semnifi care. 

Credem că difi cultăţile sunt şi pot să fi e majore, dar în egală măsură 
credem că putem să ne asumăm punerea în act a acestui proiect de 
cercetare, cu riscul de a întâmpina difi cultăţi, dar şi cu bucuria de a 
depăşi măcar unele dintre acestea şi de a obţine un plus de înţelegere 
şi de îmbogăţire a propriei persoane.




