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Rezumat  
Proiectul nostru de cercetare îşi propune să se constituie într-o interogaţie complexă a 

contextului istoric, a premiselor filosofice şi axiologice pe care s-a structurat ceea ce numim 

generic modernitate şi postmodernitate, şi în egală măsură, a raportului şi dialogului istoric i 

filosofic dintre modernitate şi postmodernitate a a cum se proiectează acestea la nivelul 

simbolic al structurilor imaginarului, dar mai ales într-o analiză profundă asupra dinamicii i 

reconfigurării religiei cre tine în epoca postmodernă. Vom încerca să valorizăm printr-un 

efort epistemic de înţelegere hermeneutică a acestor realităţi, care va cunoaşte o dublă direcţie 

şi semnificaţie; o primă poziţionare în contextul istoric şi cultural pentru a realiza o asumare 

comprehensivă genetică a fenomenelor culturale analizate şi în acela i timp o situare dinspre 

semnele, imaginile i simbolurile majore ale manifestărilor religioase i culturale, 

observabile în realitatea imediată şi proiectate în structurile imaginarului.   

Datorită extinderii impresionante a domeniului referen ial, a importanţei 

semnificative a subiectului, şi în egală măsură, a dimensiunii profunde a diversită ii 

tradi iilor i formelor actuale ale cre tinismului, precum i datorită complexită ii 

interdisciplinare impuse de amploarea fenomenului cultural analizat, am delimitat i restrâns 

aria noastră de interes, în cadrul studiului de faţă, doar asupra spa iului cultural european, 

fără ca să negăm inter-dependen a unor fenomene care depă esc acest cadru referen ial a 

căror implicaţii tind să fie globale. În acelaşi timp, dintr-o anumită perspectivă, dacă socotim 
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civiliza ia europeană ca fiind secole de-a rândul spaţiul cultural care s-a autoinstituit ca un 

adevărat ”centru al lumii”, model prin care s-a şi reprezentat pe sine, în fapt o imago mundi, 

atunci analiza noastră transcende spa iul geografic i cultural european, deschizându-se unei 

perspective mult mai mari, transeuropene. Restrângerea dimensiunii i extensiunii 

conceptuale a temai noastre de cercetare, de la o dimensiunea întregului, care să surprindă 

toate subcomponentele locale ale extinderii mondiale, fără egal, a religiei cre tine, are în 

vedere faptul că o analiză de acest calibru reprezintă un proiect cultural care necesită un timp 

de studiu mai îndelungat, un uria  efort de documentare, analiză i sinteză, precum i 

travaliu intelectual absolut deosebit i fără îndoială, o muncă de cercetare care să 

construiască printr-un efort de echipă. Dimensiunea analizei globale a dinamicii postmoderne 

a cre tinismului reclamă în mod obligatoriu un cadru metodologic interdisciplinar amplu, 

mult mai complex decât poate să ofere un singur cercetător, care să creeze oportunitatea 

punerii în valoare a unor arii tematice specifice ultra-specializate, suficient de relevante, fără 

însă a pierde viziunea de ansamblu a fenomenului, i în egală măsură, perspectiva 

comprehensivă integratoare i hermeneutica suplă, multidimensională, de-o anvergură greu 

de pus în act i de imaginat. Am încercat prin aceste delimitări metodologice primare, să 

pecizăm care sunt limitele reale ale efortului nostru hermeneutic, fără a afirma imposibilitatea 

practică i provocarea intelectuală deosebită oferită de un astfel de demers sintetic, 

observând totu i care sunt posibilită ile rezonabile i care sunt punctele de demarca ie 

care au jalonat parcursul sistemic i perfect întemeiat al demersului nostru metodologic pe 

care  am dorit să-l propunem prin acest studiu i să-l legitimăm. Pentru a proiecta efortul 

nostru discursiv, suntem con tien i de nevoia de a sesiza atât caracterul motivator i 

provocarea intelectuală, cât i dificultatea sistemică inerentă oferită de diversitatea 

abordărilor şi încercărilor de comprehensiune ale destinului cre tinismului postmodern. 

Cultura europeană s-a costruit, dincolo de orice artificiu hermeneutic, pornind de la 

mo tenirea tradi iei iudeo-cre tine, altoită desigur pe mo tenirea greco-romană, şi întreaga 

dinamică a civiliza iei europene de-a lungul parcursului pre-modernitate, modernitate i 

post-modernitate reclamă o con tien ă necesară i o pre-comprehensiune capabilă să 

restituie adevărata i întrega semnifica ie a acesteia. 

Obiectivul reflecţiei noastre s-a focalizat asupra înţelegerii bogă iei uimitoare a 

tradi iei cre tine, a dinamicii formelor sale culturale, sesizate în lumea reprezentărilor 

imaginarului, printr-o situare reconstitutiv-genetică  în cadrul realităţilor analizate, i mai 

ales printr-un dialog permanent între imaginarul religios cre tin i diverse structuri 
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simbolico-culturale din cadrul modernită ii i modernită ii târzii. Lentila noastră 

hermeneutică s-a dorit a fi cât mai complexă, operând dintr-o perspectivă istorică, teologică, 

antropologică, i filosofică, fără a avea pretenţia unei determinări rezolutive exhaustive, 

căutând însă să pătrundă în universul imaginarului, conştienţi că orice încercare de înţelegere 

şi de cunoaştere a realităţii unei epoci, i orice încercare de a defini realul, trebuie să opereze 

în fapt cu percepţii şi  reprezentări  ale  acestora, deschizându-se  astfel lui  mundus 

imaginalis. 

În opinia noastră, în încercarea posibilă i dificilă, de a clarifica şi de a înţelege 

fenomenologia culturală a modernităţii, este absolut necesar să se analizeze dincolo de 

factologia realului, a faptelor şi ideilor vehiculate şi să se coboare mai profund în lumea 

reprezentărilor şi  producţiilor imaginarului. Imaginarul este un sistem de structuri simbolice 

şi reprezenări, 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 

diversităţii realită ii celuilalt. Se poate susţine că imaginarul reprezintă harta cu care citim şi 

interpretăm cosmosul şi lumea care ne înconjoară, deoarece modernitatea filosofică 

europeană a demonstrat că realitatea şi realul este o dimensiune ireductibilă i insesizabilă 

empiric şi că nu cunoaştem decât mediat prin percep ii, reprezentări şi idei, organizate în i 

coduri comunica ionale, reţele mitice şi simbolice, sisteme conceptuale şi în structuri 

imaginare. Studiile asupra imaginarului au pus în evidenţă faptul că întregul nostru sistem de 

relaţii cu lumea trece prin imagini, imaginea fiind un mediu prin intermediul căruia vedem şi 

înţelegem realitatea. Imaginea, ca arhetip al reprezentării, trebuie înţeleasă ca semn şi simbol 

instituindu-se ca un mediator de neocolit  în comunicarea oricărei experienţe umane. Suma 

produc iilor puse în act de capacitatea fiin ei umane de a reprezenta i imagina, ar trebui în  

opinia noastră, să devină un element discursiv important într-o analiza de felul celei 

inten ionate în cadrul prezentului studiu, care să faciliteze astfel, pătrunderea dincolo de 

expresia brută a realităţii, în profunzimea lăuntrică a emoţilor, neliniştilor, fantasmelor, 

obsesiilor, credinţele, valorilor şi a speranţelor oamenilor unei epoci. Credem deci, că 

studierea imaginarului în general şi a imaginarului religiozită ii cre tine din modernitate şi 

din postmodernitate în special, ca fundament esenţial al unei culturi, se dovedeşte a fi un 

cadru capabil să restituie semnificaţii şi să producă o înţelegere mai autentică a complexităţii 

şi diversităţii „traseului antropologic” al omului postmodern, asupra căruia spiritul nostru 

cugetător îşi apleacă propria nelinişte. Cercetarea înoastră şi-a propus, deci, să  se constituie 

într-o interogaţie şi într-o analiză complexă a  imaginarului religiozităţii cre tine din epoca 
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postmodernităţii şi a relaţiei dintre cre tinism şi postmodernitate. Modernitatea târzie sau 

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 a fost şi 

este receptat în mod divers în mediile academice şi culturale; de la imaginea unui moft 

intelectual, la cea de taifun al modernităţii  sau chiar de o nouă  eră  istorică şi culturală, 

diferită  şi opusă  modernităţii.  

Analiza fenomenului complex al cre tinismului din epoca postmodernă, este fără 

îndoială un  exerciţiu  foarte dificil de realizat, atât  datorită  multiplelor  dimensiuni din  sfera  

realului şi imaginarului pe care religia cre tină şi religiozitatea le implică, cât şi datorită 

multiplelor structuri simbolice i imaginare generate continuu de diversele instanţe 

discursive,  comunicate în plan cultural şi social de către numeroasele formule i tradiţii 

religioase cre tine. O analiză primară a imaginilor şi simbolurilor fundamentale ale 

religiozităţii cre tine postmoderne atestă convergenţa şi unitatea de semnificare a acestora, 

recompunerea continuă în sensul situării în cadrul dinamicii specifice dialecticii sacrului şi 

profanului, dar în egală măsură, se poate afirma în registrul receptării o mare diversitate 

morfologică, ritualică şi culturală a  tradiţiilor  religioase cre tine. Una din mizele teoretice  

ale  studiului nostru a fost 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 re-sacralizării care a promovat i noile curente religioase neo-păgâne, 

şi a modului în care aceste fenomene îşi constuiesc i îşi proiectează imaginile şi structurile 

simbolice care operează muta ii în dimensiunea imaginarului epocii  postmoderne. 

Din punctul de vedere al structurii şi derulării secvenţelor discursive, demersul nostru 

s-a focalizat într-un prim capitol asupra unei secţiuni alocate descrierii cadrului metodologic, 

o necesară delimitare şi clarificare conceptuală şi metodologică în conţinutul căruia am schiţat 

cadrul teoretic în care am încercat să operăm, premisele pre-comprehesive dinspre care ne-am 

angajat şi o specificare mai accentuată a elementelor constitutive ale abordărilor din domeniul 

imaginarului. După acest scurt excurs elaborat pentru clarificările metodologice, am proiectat 

un prim capitol de analiză, în cadrele căruia am încercat să definim conceptul de modernitate 

şi să construim un dialog între modernitate şi creştinism. Analiza s-a inten ionat o interogaţie 

asupra originilor, genezei şi a fundamentelor istorice şi filosofice ale modernităţii, definită ca 

un proces fundamentel european occidental. Un aspect specific care a fost accentuat este 

relaţia de inter-determinare dintre fenomenele culturale numite prin sintagma modernizare, 
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dezvrăjirea lumii şi secularizare. Obiectivul reflecţiei noastre s-a focalizat asupra înţelegerii 

procesului de modernizare, în sensul de transformare specifică a culturii şi civilizaţiei 

occidentale la sfârşitul Evului Mediu prin mutaţiile produse de Renaştere şi mai ales de 

Reforma protestantă. Perspectiva noastră s-a orientat asupra fenomenului de secularizare care 

a avut loc de-a lungul modernităţii, precum şi asupra modelelor şi teoriilor explicative 

propuse de gânditori de primă mărime cu privire la mecanismele secularizării. Pornind de la 

fenomenologia secularizării, am căutat să ne interogăm asupra dialogului dintre tradiţia 

creştină şi fenomenului decreştinării, ca fenomen specific, recent şi interior religiei creştine. 

Capitolul următor s-a focalizat asupra relaţiei dintre religie şi imaginar în lumea 

postmodernă, analizate sub unghiul definirii conceptelor fundamentale, a prezentării marilor 

sisteme discursive moderne şi a modelului de comprehensiune a conceptului de 

postmodernism şi postmodernitate. Imaginarul religios postmodern, prezintă fenomene de-o 

amploare deosebită, astfel că pe lângă modelele teologice promovate de bisericile cre tine i 

de marile religii în general, apar noi condi ii specifice, în care înflore te o nouă 

religiozitate, difuză i hibridă, care amestecă într-un sincretism postmodern fără egal, cu o 

mare u urin ă elemente ale diverselor tradi ii religioase. După ce am trasat metodologic un 

sistem de cercuri hermeneutice concentrice pre-comprehensive, sesizând vectorii i 

mecanismele inter-determinative, în capitolul IV am pătruns în mijlocul studiului asupra 

câtorva reprezentări imaginare, plasate deja într-un context cultural, cum ar fi secularizarea, 

din perspectiva căruia analizăm raportul dinamic dintre tradi ia cre tină din spa iul 

european i decreştinarea culturii şi civilizaţiei postmoderne şi întregul univers de 

condiţionări şi relaţii pe care acest fenomen le instituie.Teza noastră introduce mai departe, un 

diagnostic al epocii postmoderne, i prezintă răspunsurile pastorale i pastoral-misionare pe 

care biserica cre tină le proiectează printr-un mecanism de apărare i modalită ile în care 

reprezentările religioase au reu it să surprindă evoluţia structurilor majore a modelelor 

eclesiale i mai ales a sistemelor teologice apărute ca rezultat al cugetării teologice 

postmoderne. Următorul punct de referinţă pe harta noastră imaginară l-a reprezentat 

modalitatea în care Bisericile creştine din Europa sunt capabile de un efort pastoral-misionar 

prin care să răspundă schimbărilor dramatice şi complexităţii culturale actuale. Conţinutul 

interogaţiei se descoperă mai ales în secţiunea dedicată relaţiei dintre biserica şi societatea 

actuală, unde efortul catehetic şi mistagogic al  bisericii creştine şi mai ales teologiile majore 

ale ultimelor decenii joacă un rol capital prin care instanţele discursive creează un mediu de 

dezvoltare, de înnoire sau de blocaj a vieţii eclesiale sacramental-liturgice, fapt care se 
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răsfrânge mai ales asupra structurilor identitare colective şi individuale, a comportamentelor 

morale şi a valorilor sociale din Europa Christiana. Biserica a dovedit de-a lungul istoriei sale 

că este capabilă de o înnoire i în plan apologetic, chiar dacă structurile globalizării i ale 

societă ii informa ionale transfomă în mod radical componentele axiologice i limitele 

constituiente ale valorilor morale. Biserica reu e te, ce-i drept, destul de puţin în unele 

ramuri ale acesteia, să lanseze provocarea unei interoga ii reflexive împreună ale socetă ii 

i liderilor ei, în vederea în elegerii implica iilor axiologice ale cercetărilor tiin ifice i 

tehnice contemporane. Biserica cre tină se angajează să cenzureze într-o oarecare măsură 

efortul demiurgic al ştiinţelor de graniţă din modernitatea târzie, afirmînd sacralitatea vie ii 

i căutînd să legitimeze condi ia antropologică conform datelor primare ale viziunii 

cre tine. Unul dintre fenomenele cele mai disputate, dar cu certe valen e semnificative, care 

are loc în epoca postmodernă, este cel al dialogului cre tin pe care mi carea ecumenică îl 

produce, care creează importante consecin e apologetice i re-credibilizează creştinismul şi 

re-creează structurile de plauzibilitate pentru receptarea mesajului cre tin în areopagul 

postmodern european. Un spaţiu consistent am alocat analizei fenomenului mişcării 

ecumenice, care în opinia noastră are un puternic potenţial restitutiv pentru structurarea şi 

consolidarea identităţii creştine în civilizaţia europeană. Secularizarea i decre tinarea au 

avut în mod necesar printre cauzele sistemice i acest scandal generalizat de-a lungul 

ultimelor secole, între diversele confesiuni cre tine, care nu au fost capabile să dialogheze şi 

care s-au anatemizat, mai mult sau mai puţin, reciproc. Capitolul următor, intitulat 

”Cre tinism i imaginar postmodern” a încearcat să surprindă dinamica rela iei dintre 

biserica cre tină i structurile politice de-a lungul unei perioade care porne te din 

premodernitate, străjuie te modernitatea i popose te pe larg în cadrul civilizaţiei 

postmoderne post-creştine. Imaginarul politic postmodern, developează imaginea eforturilor 

bisericii de a construi un dialog cu cetatea, în vremea dizolvării ideologiilor politice, de a 

legitima o structurare democratică a statului, o rela ionare pa nică i o reconfigurare a 

legilor, astfel ca rădăcinile tradi iei cre tine să nu capete hibridări care să producă muta ii 

greu de recunoscut în cadrul civiliza iei europene. Locul i imaginea culturală a individului, 

jocul alterităţilor, imaginile şi simbolurile religioase proiectate în plan social, surprinse în 

fapte şi gesturi capabile să se constituie în simboluri pentru a înţelege valorile şi credinţele 

omului postmodern, reprezintă miza reflec iei i considera iilor următoare. Abordarea 

noastră a încearcat să restituie înţelegerii dinamica raportului identitate-alteritate, încercând 

să surprindem şi în acest caz evoluţiile generale şi elementele de absolută noutate, pe care 
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omul postmodern le imaginează şi le reprezintă ca fiind sinele diferit de un ,,celălalt”. Aceasta 

semnifică tocmai ,,traseul antropologic” pe care omul postmodern îl întreprinde în căutarea 

propriei sale identităţi. Încheiem efortul nostru reconstitutiv i hermeneutic prin prezentarea 

unor structuri imaginare din contextul familiei postmoderne, fapt care în opinia noastră 

surprinde în plan microsocial i cultural care este structura adevărata a câmpului social i 

care sunt muta iile axiologice ale omului postmodern i rela ia acestora cu ansamblul 

mo tenirii iude-cre tine. Pornind situări iniţiale din modernitate, demersul nostru sa orientat 

în direcţia integrării problematicii familiei în lumea imaginarului, înţelegând prin aceasta că 

nu ne-am propus o abordare cronologică  a familiei, ci mai degrabă o punere în relief  a  

actualizării structurilor arhetipale şi mitice ale unităţii în constiinţa omului postmodern, a 

structurii care îmbracă o oarecare formă a familiei, însă traduc în mod sigur “gradul de 

participare” a omului actual la valorile cre tine fundamental umane. Afirmăm în urma 

studiului nostru, verificând ipotezele anterioare, că epoca  postmodernă este ,,epoca  

fragmentării” şi, pentru a pune  în evidenţă acest lucru, am ales spre analiză o structură 

durabilă a imaginarului arhetipul unităţii, reprezentat şi actualizat în istorie de ipostasul 

familiei, un simbol al relaţiilor subtile care-l definesc pe omul oricărei epoci. Mutaţiile din 

sfera relaţiilor şi stucturii familiei, ilustrează într-un mod semnificativ transformările 

„suferite” de omul recent. 

Nu am putea închide cercul demersului nostru fără a încerca i o perspectivă asupra 

imaginarului speran ei detectabil ca un imaginar al re-încre tinării civiliza iei europene, 

desigur printr-un efort considerabil pe care biserica cre tină poate i tie să-l întreprindă. 

Nu putea să lipsească o proiecţie spre viitor, şi chiar dacă mereu riscantă, speranţa este unul 

dintre factorii constituienţi ai naturii umane. Analiza a surprins câteva observaţii despre 

eforturile de reîncreştinare ale spaţiului european ale bisericilor creştine şi despre 

posibilită ile de instituire ale unui nou creştinism postmodern. Totu i, complexitatea lumii 

globalizate, a societă ii informa ionale nu permite cu u urin ă ca procesele să fie 

programate precis, operîndu-se o mul ime de inter-determinări pe care dor viitorul le va 

putea arăta limpede, iar speran a va reprezenta drumul bisericii creştine până acolo. 

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 cre tin al postmodernităţii, a identităţii şi a valorilor 

omului postmodern. Din aceste considerente, analiza noastră nu are pretenţia de 

exhaustivitate, ea încercând să demonstreze, să construiască ,,o imagine” cât mai obiectivată, 
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a cre tinismului epoci postmoderne. Analiza ”atalsului” reprezentărilor i universului 

imaginarului religiei cre tine ne-a facilitat tot mai mult înţelegerea asupra condi iei 

specifice i a extraordinarei complexitate a omului postmodern. Dincolo de năzuin ele sale 

cotidiene şi imediate, materialiste, hedoniste şi consumeriste, dincolo de faptul că lumea 

informaţională i-a virtualizat existenţa şi că tehnologia comunicaţiilor din era globalizării i-a 

transformat valorile sociale şi modul de relaţionare, şi chiar dacă civilizaţia cuvântului este 

asaltată de civilizaţia imaginii, omul postmodern al civilizaţiei europene rămâne un homo 

religiosus  în căutarea şi actualizarea propriei identităţi. 
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