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Cuvinte cheie: condiţia central-europeană, central, Europa, problemă hermeneutică, 

experienţă hermeneutică, experienţă istorică, tradiţie, identitate, cultură, dialog, alteritate, 

diferenţă, apartenenţă, postmodernism, rizomă, fragmentaţie, fărâmiţare, accidenţă, 

eventualitate, pluralitate, eclecticism.  

 
 

1.) Obiectivele tezei şi delimitarea tematicii 

 

Tema lucrării mele o reprezintă condiţia central-europeană ca experienţă de 

identitate istorică şi hermeneutică prin care devine posibilă explorarea şi revelarea 

dimensiunilor existenţiale şi culturale ale condiţiei central-europene. De aceea, scopul 

central al disertaţiei este problematizarea şi interpretarea orizonturilor existenţiale şi 

culturale prin cercetarea filosofică. Teza nu are ca scop descrierea relevanţei geografice, 

sociologice, economice ori politice a conceptului de Europă Centrală sau de a da o 

imagine cuprinzătoare a istoriei acestei regiuni, căci toate acestea le regăsim în discuţiile 

regionale ale secolului trecut, care prin complexitatea şi greutatea lor au abordat şi au 

epuizat în mod suficient această problematică, iar reluarea acestor discuţii ar depăşi − 

datorită multitudinii problemelor − limitele unei singure disertaţii. Din aceste 

considerente disertaţia mea nu poate să abordeze tot spectrul problematicii central-

europene, nici în privinţa complexităţii nici al dificultăţii acesteia. Analiza şi interpretarea 

vor recurge la anumite perspective geografice, istorice, politice şi cultural-istorice ca să 

surprindă şi să dezvăluie acele poziţii filosofice prin care identitatea central-europeană 

prin caracterul ei schimbător şi în orizontul experienţei ei proprii se evidenţiază şi devine 

interpretabilă. Din această cauză, lucrarea va încerca să fie o reflexie asupra procesului 

spiritual şi istorico-cultural în care a apărut Europa Centrală, s-a format şi a ajuns să 

reprezinte specificul unei apartenenţe regionale; iar pornind de la conceptul de Europa 

Centrală vor fi subliniate în special acele dimensiuni care determină experienţa asupra 

lumii, a oamenilor care locuiesc în această regiune. Analiza filosofică a dimensiunilor 

existenţiale şi culturale central-europene s-a făcut în trei direcţii. În primul rând conceptul 

de Europa Centrală s-a putut concretiza numai prin sintetizarea într-o anumită măsură a 

abordărilor geografice, istorice, politice şi cultural-istorice, deci am considerat importantă 

analiza procesului spiritual şi filosofico-istoric prin care Europa Centrală se diferenţiază 
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de Vest şi Est formându-şi un stil anume ca si conştiinţă regională şi conştiinţă identitară. 

Un al doilea nivel şi mai fundamental al acestei cercetări vine din direcţia constituirii 

experienţei central-europene bazată pe elementele intervalităţii, a tradiţiei, a identităţilor, 

a comunicării, al apartenenţei, a diferenţelor culturale etc. care sunt privite în prisma 

paradigmei hermeneutice. Presupunând că metoda hermeneutică va oferi un câmp mai 

amplu pentru această sinteză în care condiţia central-europeană ca o „lume de experienţă 

proprie” poate fi descrisă, interpretată şi înţeleasă, am adoptat acest demers. Pe al treilea 

nivel al analizei m-am orientat spre dovedirea faptului că experienţa central-europeană, 

inclusiv interpretarea identităţii central-europene − care se organizează ca o diferenţiere a 

etnicităţii, a culturii şi a istoriei − prin pluri- şi multiculturalismul inerent nu poate fi 

redusă la o singură categorie interpretativă. După abordarea filosofico-hermeneutică a 

problematicii central-europene, analiza se orientează spre evidenţierea acelor elemente 

care contribuie la înţelegerea dialecticii asemănărilor şi diferenţelor provenite din 

experienţa fiinţării „în-mijloc”. Prezenţa paralelă a asemănărilor şi a diferenţelor a condus 

la concluzia că condiţia central-europeană nu devine accesibilă printr-o interpretare gata 

făcută, ci prin corespondenţe realizate pe mai multe planuri şi printr-o fragmentare aflată 

în contingenţă şi devenire, recreând ambivalenţa acestor aspecte. Pornind de aici, pe 

lângă reconstituirea istoriei ideilor regiunii de mijloc central-european, analiza condiţiei 

central-europene va deschide calea spre o interpretare a condiţiei central-europene care 

nu exclude diferite moduri de apropiere, ci conţine de fapt diferitele aspecte ale aceluiaşi 

fenomen, prin care putem înţelege dinamica acestui spaţiu de „mijloc” a cărei realităţi 

diverse, fărămiţate, antinomice produc deseori tensiuni, conflicte. Această analiză pe 

lângă reconstituirea de conţinut şi a problematizării se va completa metodologic printr-o 

abordare care încearcă să exploreze şi să interpreteze condiţia central-europeană ca 

experienţă hermeneutică. În acest fel lucrarea de faţă, pe lângă dimensiunile istoriei 

ideilor central-europene, a istoriei filosofiei şi a interpretării aspectelor culturale va evoca 

un nivel fundamental unde paralel cu conceptul de Europă Centrală şi inseparabil de el, 

acesta va lega experienţa central-europeană de gândirea hermeneutică.  

Conceptul de experienţă ca termen operaţional al disertaţiei urmăreşte în primul 

rând spaţiul central-european de „lume proprie” care se manifestă în viaţa de zi cu zi a 

oamenilor de aici prin trăire şi interpretare, manifestându-se ca o lume a experienţei lor. 
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„Lumea noastră” în contextul acesta va însemna lumea cotidianului care nu se termină 

întru-n eveniment consumat, ci lumea însăşi articulându-se în procesul ei de schimbare şi 

avansare. Tematica lucrării porneşte de la presupunerea că conştiinţa apartenenţei la o 

comunitate va defini felul fiinţării-în-lume şi va trasa direcţia conceptelor, întrebărilor şi 

identităţii noastre. Trăind în Europa Centrală ne induce o situaţie a experienţei, prin care 

definindu-ne ca atare ea va deschide un orizont în jurul nostru, va mărgini infinitul 

experienţei noastre dar va deschide perspectivele posibilităţilor şi interpretărilor dinspre 

„propria existenţă”. În acest sens explorarea „existenţei proprii” este esenţială, ca 

locuitori ai acestui spaţiu, maghiari, cehi, polonezi etc. putem să ajungem numai la 

analiza unei lumi pe care o locuim care ni-se deschide prin cotidian. Reflecţia indivizilor 

care locuiesc acest spaţiu este deci acel „fiind-acasă” al condiţiei central-europene ca 

atare, orientat spre experienţele central-europene. Gândurile mai sus menţionate au 

condus la următoarea ipoteză: condiţia central-europeană se manifestă pentru cei din 

spaţiul respectiv ca un mediu al experienţei, construindu-se din conştiinţa tradiţiei, 

istoriei şi culturii comune, dezvoltă orizontul de interpretare, în care locuitorii acestei 

regiuni asumând unul pe celălalt sau definindu-se chiar împotriva celuilalt îşi 

conceptualizează identitatea specifică. Identitatea central-europeană însă va fi afişată şi 

interpretată de memorii, istorii, prelegeri, studii, instituţii culturale care au o validitate 

variată. Spaţiile comunicaţionale ale acestor variate interpretări vor avea ca rezultat 

crearea unei conceptualităţi central-europene multilinguale şi complexe. Pornind de la 

diferitele interpretări ale analizei condiţiei central-europeane ar fi nevoie de un cadru de 

perspectivă care nu-şi va propune o finalitate totalizantă, ci însăşi prin esenţa ei deschisă 

şi neterminabilă va reinterpreta şi va redeschide problematica spaţiului de „mijloc”. 

 
 
2.) Schiţarea metodei aplicate şi structura disertaţiei 

 

În prezenta cercetare am folosit mai degrabă o metodă teoretică şi autoreflexivă 

prin demersuri filosofice interpretative, ca de exemplu perceperea-înţelegerea-

reînţelegerea. Caracterul cercetării va fi una de filosofie aplicată, a cărei procedeu 

metodologic va urma perspectiva hermeneuticii filosofice şi a consideraţiilor 

metodologice specifice acesteia. Pe lângă perspectiva hermeneutică, cercetarea reia 
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tematici filosofice care se leagă de întrebările filosofiei culturii (cultură, identitate 

colectivă etc.) şi de ontologie (fiinţarea-în-mijloc, limitarea, conştiinţa fiinţări-diferite). 

Aceste contexte presupun totuşi acele abordări istorice şi geopolitice care au contribuit la 

formarea conştiinţei central-europene de astăzi. Din cauza faptului că problematica 

central-europeană este luată în discuţie şi de politologi, istorici, sociologi, critici ai 

culturii, reprezentanţi ai ştiinţelor sociale această lucrare va căpăta o direcţie 

interdisciplinară. Lucrarea va dezvolta aceste idei în cinci capitole de bază.  

 

Primul capitol: Condiţia central-europeană ca şi problemă filosofică 

Primul subcapitol (Europa Centrală şi condiţia central-europeană) din procesul 

cercetării mele am început-o prin formularea diferenţei dintre conceptele de „condiţia 

central-europeană” şi Europă Centrală. Această mică deviere o consider importantă mai 

ales din cauză că, deşi Europa Centrală se referă la o regiune în centrul Europei, „condiţia 

central-europeană” ascunde un sens mai profund. În urma acestei comparări am ajuns la 

concluzia că „condiţia central-europeană” este un termen colectiv pentru elementele 

experienţei central-europene, a „lumilor” care apar aici, a mentalităţilor, sentimentelor de 

viaţă etc. Subcapitolul intitulat Dezvoltarea conceptului de Europă Centrală (1.4) 

pornind de la conceptul de Europă Centrală va analiza pe scurt acel proces cultural istoric 

şi intelectual în care a apărut conceptul şi şi-a dobândit conştiinţa de sine diferită de 

celelalte părţi ale Europei. După scurta reconstrucţie a istoriei intelectuale, am trecut la 

abordarea problematicii filosofiei central-europene. Capitolul Filosofia în Europa 

Centrală (1.5) va prezenta gândirea filosofică specifică Europei Centrale apărute la 

începutul secolului douăzeci (Cercul din Viena, şcoala Logică din Varşovia), care se baza 

pe o experienţă a „unităţii stilistice comune”. Pe parcursul analizelor se ajunge la 

constatarea că conceptul de condiţia central-europeană nu va forma disciplina numită 

„filosofia central-europenismului”. Comparaţiile făcute mai ales de şcolile austriece şi 

poloneze de început de secol douăzeci, m-au făcut să descopăr asemănări stilistice 

(analiza logică, acurateţe conceptuală şi precizitatea limbajului etc.) care se dezvoltă din 

penumbra şi influenţa contextului istoric, politic şi cultural. Dacă examinăm prin această 

lentilă aspectele filosofiei central-europene, atunci ipoteza potrivit căreia spaţiul acesta de 

mijloc n-ar avea o filosofie proprie se dovedeşte a fi falsă. Dar dacă am dori să 
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identificăm o direcţie anume care s-ar răspândi pe tot spaţiul central-european sau o 

mentalitate filosofică comună, atunci trebuie să ne aşteptăm la faptul că filosofia numită 

central-europeană are nişte aspecte care nu pot fi clasificate în toate privinţele în spectrul 

comun central-european.  

În subcapitolul Ce este Europa Centrală? (1.6) analizez aspectele filosofice care 

ar putea aborda problematica spaţiului de mijloc. În acest subcapitol se va sesiza condiţia 

central-europeană ca întrebare, ca punct de dezbatere şi problematică a unui concept care 

are nevoie de reînterpretări constante. Acest capitol (1.6) porneşte de la presupunerea că 

din moment ce condiţia central-europeană în schimbarea ei constantă, dependentă de 

problematizare, ca un concept care trebuie reinterpretat poartă şi sensul reînnoit al 

tradiţiei, al structurilor şi a experienţelor orizonturilor limitatoare. Iar prin prezenţa 

constantă a actului experienţei, problema Europei Centrale poate fi considerată o 

problemă hermeneutică. Presupunerile din finalul capitolului vor semnala dinainte acel 

cadru de perspectivă din care se vor dezvolta şi vor fi interpretabile problematicile care 

urmează. Focarul dezbaterii, Europa Centrală, prin menţinerea şirului de dezbateri va 

genera apariţia şi punerea altor întrebări, care apar şi se articulează în situaţii 

hermeneutice bine delimitate. Prin urmare acest capitol s-a terminat cu concluzia că 

condiţia central-europeană ca problemă filosofică relevantă poate fi abordată mai eficace 

din direcţia sistemului categorial al hermeneuticii. 

 

Capitolul doi: Condiţia central-europeană ca şi problemă hermeneutică 

A doua parte a lucrării mele va interoga acele situaţii existenţiale cotidiene care se 

dezvăluie şi devin problematice, avantajând perspectiva hermeneutică. Condiţia central-

europeană ca şi problemă hermeneutică se va concentra pe analiza şi abordarea detaliată a 

două segmente principale: condiţia central-europeană ca şi experienţă hermeneutică şi 

respectiv istorică. În acest capitol pornesc de la presupunerea potrivit căreia: experienţa 

central-europeană a cotidianului necesită o atitudine particulară şi universală care 

depăşeşte metoda ştiinţelor naturii bazată pe cunoaştere obiectivă. Prin urmare analiza 

condiţiei central-europene necesită o perspectivă filosofică care având un aspect 

cuprinzător şi universal se va putea afirma penetrând cele mai diferite experienţe umane 

şi conţinuturi existenţiale. Această atitudine a particularităţii şi a universalităţii devine 
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posibilă prin atitudinea hermeneuticii obişnuită cu această metodă. Conceptul de 

experienţă în sensul hermeneutic va lega părţile independente. Experienţa hermeneutică 

prin prezenţa ei constantă şi pătrunzătoare ne „obligă” să ne însuşim perspectiva 

hermeneutică, de unde lumea în care trăim va deveni interpretabilă. Subcapitolul, 

Condiţia central-europeană ca experienţa hermeneutică (2.1) se angajează la validarea 

ipotezei potrivit căreia: experienţa formată prin trăire se formează în spaţiul central 

european care în momentul acesta formează orizontul lumii-trăite. Europa Centrală va fi 

lumea care ne înconjoară, din care pornesc toate experienţele şi actele de asamblare a 

experienţelor. În cadrul capitolelor principale apare analiza conceptuală a subcapitolelor 

care a servit la încercarea de a surprinde cât mai coerent situaţia noastră central-

europeană. Prima parte (2.1) care porneşte de la conceptul de experienţă ne va aduce la 

problema de bază prin analiza experienţelor cognitive şi hermeneutice: experienţa 

Europei centrale şi analiza rolului experienţei în lumea-trăită. Partea a doua Condiţia 

central-europeană ca experienţă istorică (2.2) s-a concentrat la orizontul trecutului − 

care răbufneşte în prezent − din care se desprind experienţele central-europene şi în care 

se va articula tradiţia definitoare al condiţiei central-europene. Căci omul care îşi doreşte 

să-şi înţeleagă prezentul, ajunge la dobândirea unei cunoştiinţe autentice, dacă rămân 

deschise orizonturile trecutului din interiorul experienţei noastre, inclusiv înţelegerea 

istoriei şi tradiţiei. Este caracteristic formelor de auto-interpretare central-europene: 

înrădăcinarea în tradiţie, întoarcerea spre trecut şi istoricizarea venind dintr-o atitudine 

analitică, iar conştiinţa nostalgică va determina la rândul ei evoluţia idealismului central-

european. Din acest motiv spiritualitatea central-europeană – influenţată în deosebi de 

istoricizarea retorică şi conştiinţa nostalgică – am analizat-o din mai multe puncte de 

vedere. Am pornit din problematica „tradiţiilor mixte” bazându-mă pe perspectiva 

orizontului hermeneutic care se mişcă din trecut spre prezent şi din prezent înspre trecut. 

Capitolele 2.2.1−2.2.3 s-au bazat pe premisa potrivit căreia structurilor trecutului, a 

tradiţiilor care ne influenţează li se cuvine un rol în interpretarea prezentului, în 

cunoaşterea şi înţelegerea de sine. În acest fel, înrădăcinarea în tradiţia central-europeană, 

drumul constant pe care îl descrie experienţa limitată istoric şi tradiţia ne vor ajuta la 

cunoaşterea şi înţelegerea mai amplă a culturii noastre. 
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Capitolul trei: Condiţia central-europeană ca şi experienţă de identitate 

Condiţia central-europeană ca şi experienţă identitară care ne aparţine nouă şi ne 

defineşte, o să analizez în partea a treia. Această parte se construieşte pe baza premisei că 

lumea experienţelor în care trăim şi în care ne regăsim ca mediatori are un efect asupra 

identităţii noastre proprii şi putem presupune că aceste acte de experienţă ne formează 

identitatea. Pe de altă parte condiţia central-europeană ca identitate culturală dincolo de 

politic sau politicile naţionale îşi lărgeşte perspectiva spre o dimensiune culturală care 

conţine structurile şi formele concurente ivându-se ca „spaţiu comunicaţional”. Zona 

condiţiei central-europene înţeleasă ca spaţiu comunicaţional – prin faptul că pregăteşte 

condiţiile înrădăcinării diferitelor structuri şi forme – va rezulta într-o multitudine de 

interacţiuni, unde nu numai înţelegerea reciprocă devine posibilă ci şi respingerea 

alterităţii şi intoleranţa. Structurile antinomice prezente în Europa Centrală, diferenţele şi 

alterităţile au condus la următoarea întrebare: „ar fi posibilă reducerea diferenţelor 

generate din aceste procese culturale bazate pe o colaborare diplomatică?” sau „este 

posibil dialogul între „celălalt” şi al „nostru”?”.  

Analizând experienţa condiţiei central-europene am ajuns la trei concluzii de 

bază: 1) Discursurile care propagă unitatea identităţii central-europene sunt complexe şi 

stratificate: prin acesta înţeleg faptul că auto-definirea acestei identităţi nu poate să fie 

înţeleasă printr-o singură dimensiune interpretativă. Identitatea culturală a Europei 

Centrale se poate încadra într-o unitate numai prin înţelegerea noastră şi se va articula 

prin percepţia şi experienţa identităţii comunitare în continuă reinterpretare. 2) Potrivit 

celei de al doilea concluzii, identitatea central-europeană este un rezultat al creării 

identităţii narative şi a păstrării acesteia, în special prin sublinierea rupturii grupurilor 

„noi” de „ei”. Distanţarea lui „noi” de „ei” va conduce la conflictele adâncite a 

„diferenţelor” şi a „alterităţilor”. 3) Concluzia la finalul capitolului trei, Condiţiile 

dialogului (3.5.3), este o încercare de apropiere a distanţelor şi a problemelor de 

comunicare provenind din „diferenţe” şi „alterităţi”. Acest aspect se bazează pe 

convingerea că Europa Centrală va avea şansa să-şi calmeze tensiunile interioare dacă 

idealitatea sa nu se va orienta spre dizolvarea „alterităţilor” şi „diferenţelor”. Ea mai 

degrabă propune înţelegerea „diferenţelor” şi deschiderea spre „alterităţi”. Acest schimb 

de atitudine este posibil deschiderea „propriului”, recunoaşterea alterităţii celuilalt, a 
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cunoaşterii şi a acceptării acestuia. Acel „propriu” poate fi autentificat prin deschiderea 

spre afirmarea lumii experienţei celuilalt. În scopul realizării cadrului pentru un dialog 

cultural am propus cercetarea unei situaţii hermeneutice. Pe drumul spre înţelegerea 

sinelui printru-n posibil dialog se pune accentul pe dizvolvarea prejudecăţilor personale. 

Întrebarea ce se pune în urma conflictelor şi crizelor central-europene – care urmăresc 

posibilitatea realizării unui dialog – înfăptui într-o situaţie specifică dialogului 

hermeneutic al „spaţiului comun”, devenind posibilă întâlnirea non-conflictuală al lui 

„Eu” şi „Tu”. Această atitudine hermeneutică oferă posibilitatea acceptării reciproce a 

Eu-lui şi al Celuilalt, bazându-se pe cooperare şi reciprocitate ca în procesul de traducere 

şi coordonare al „spaţiului comun” schiţat de Homi Bhabha. 

 

Capitolul patru: Condiţia central-europeană şi postmodernismul 

În capitolul patru, cercurile concentrice în perpetuă mişcare ale condiţiei central-

europene, le analizez cu o perspectivă postmodernă care nu se concentrează pe dizolvarea 

diferenţelor, ci se străduieşte să le întărească şi să le înţeleagă. În acest capitol pornesc de 

la presupunerea potrivit căreia construcţia sistematică a condiţiei central-europene bazată 

pe pluralism, accidental sau fărămiţare va produce o structură similară a postmodernului 

caracterizat prin integrarea a multor puncte de vedere. Primul subcapitol Noţiunea 

postmodernului (4.1) se ocupă de geneza ideilor postmoderne şi de concepţiile despre 

aceasta. În subcapitolul următor (4.2−4.4) cercetez apropierile posibile dintre 

multitudinea ideologiilor central-europene cu o structură postmodernă. Cum interpretăm 

construcţia fină, direcţiile diferite, varietatea condiţiei central-europene? Care sunt acele 

direcţii, structuri prin care poate fi inţeleasă şi prezentată conceptualitatea acesteia?   

Acest capitol va pune în altă lumină concepţia percepută ca unitară a condiţiei 

central-europene şi va aduce în prim plan că Europa Centrală este de fapt prezenţa unor 

lumi diferite (naţiuni, culturi, subculturi) care se constituie ca şi Unul sub numele colectiv 

de Europă Centrală. Europa Centrală percepută ca o lume unitară poartă numai în nume 

conceptul ei unitate, căci în realitate ea este fundamentul experienţei central-europene şi 

se formează din contradicţiile lumilor multiple care se intersectează des. Analizând 

formele experienţelor central-europene am ajuns la concluzia, că dimensiunea central-

europeană este unitară numai prin aparenţă, căci se bazează pe varietatea rizomelor, a 
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lumii lor pluraliste şi prezentă peste tot. Modalitatea lor este determinată de conceptele 

contradictorii, de păreri, atitudini, sisteme de valori multiple, prezenţa simultană a 

definiţiilor diferite, atmosfera pluralistă, fărămiţarea, fragmentarea, accidentalul, 

eventualitatea, imposibila conceptualizare, neclaritate şi labirintul terminologic. Acestea 

m-au condus la concluzia că condiţia central-europeană generează structuri asemănătoare 

cu cele ale postmodernismului. Pentru a demonstra acest lucru, am analizat separat 

conceptul de postmodernism, privind evoluţia ei diversă, iar apoi l-am comparat cu 

formele condiţiei central-europene. Ca să pot ilustra mişcarea concentrică a acestei 

condiţii – în formă de cerc care se mişcă în toate direcţiile – am adoptat metoda 

perspectivei rizomatice cunoscută la autorii Deleuze şi Guattari. Rizoma neagă 

concepţiile lineare şi încearcă să prezinte aceea nedumerire conceptuală aparent haotică 

care ne preocupă şi în cazul structurii pluraliste a condiţiei central-europene. Considerată 

un efect al postmodernului, rizoma este structurată centripetal în forma unui cerc ca şi 

condiţia central-europeană. Prin ansamblul elementelor eclectice ale structurilor 

rizomatice se poate observa şi prezenţa condiţiei central-europene. Asta ne duce la 

concluzia că nu există o condiţie central-europeană monolitică ci mai multe central-

europenisme.  

Condiţia central-europeană conştientizată (4.4) este subcapitolul în care subliniez 

presupunerea mea potrivit căreia condiţia central-europeană şi postmodernitatea au o 

construcţie asemănătoare. În acest capitol am ajuns la concluzia că Europa Centrală 

funcţionează şi ca o conştiinţă de sine pentru Europa. Ca influenţă a discursului care 

propagă aparenţa unităţii s-a făcut o recunoaştere şi acceptare – consecinţă a unei vaste 

literaturi apărute între timp – că aceea conştiinţă de sine care apare existenţială şi 

constitutivă în discursul european duce la interpretări aşa de variate încât se va ajunge 

inevitabil la accepţiuni diferite şi la dezbateri. Această precizare ne aduce la 

recunoaşterea că în discursul central-european nu mai există numai o cunoaştere de sine 

constitutivă sau existenţială, ci mai multe realităţi, iar naraţiunile diverse, interpretările 

diferite relevă un haos tipic postmodernului. Haosul, starea tranzitorie şi interpretările 

multiple vor demonstra că Europa Centrală nu e o unitate monolitică, ci o realitate 

multiplă în centrul Europei. O realitate cu mai multe dimensiuni, prin a cărei interpretări 

însăşi postmodernitatea capătă relevanţă. Pentru prezentarea acestei diversităţi cel mai 
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adecvat instrument o reprezintă dimensiunea culturală, căci diversele condiţii central-

europene se recunosc cel mai pronunţat în artă şi în literatură. Condiţia central-europeană 

poate apărea în înfăţişarea unui Biedermeier, unei rotunde, unui roman Hrabalian, unei 

nuvele de Kundera, ca şi postcomunism sau chiar ca postcolonialism (4.5). Toate acestea 

relevă o punte, o perspectivă de acces la conceptele central-europenismului şi a felul ei de 

a fi.  

 

Capitolul cinci: Pluralitatea culturală central-europeană 

În partea a cincea am încercat să ilustrez scurt diversitatea culturii fragmentate 

prin Biedermeier, Kafka, Kundera, Hrabal şi a altor forme de artă. Partea a cincea care 

conţine două subcapitole (5.1, 5.2) este destinată ilustrării caracteristicilor în continuă 

dispariţie şi apariţie a condiţiei central-europene. Aici o să fac o mică deviere pentru a 

analiza eclecticizmul artistic şi a stării fragmentare a literaturii central-europene. Analiza 

nu este una amplă ea schiţează numai câte un element a condiţiei central-europene. 

Examinarea condiţiei central-europene se axează pe analiza filosofiei şi culturii dar nu are 

ca scop caracterizarea tuturor dimensiunilor, genurilor, perspectivelor, stilurilor în 

detaliu. Acest capitol s-a restrâns la câteva elemente ale condiţiei central-europene, în 

special la aspectele care se dezvăluie prin orizontul de experienţă de „interpretare” şi de 

„înţelegere” ai oamenilor care trăiesc aici. Amestecul curentelor artistice şi literare au dus 

la accentuarea specificului postmodernist de eclecticism şi de fărămiţare. Amalgamul 

caracteristicilor găsite indică realitatea condiţiei central-europene, fărămiţarea ei 

postmodernistă. Iar diferitele dimensiuni ale însuşirilor condiţiei central-europene conţin 

printre altele: arta eclectică central-europeană, nuvelele scurte, rolul cultural deosebit de 

important al evreilor din acest spaţiu, Biedermeier-ul, dar lista ar putea continua cu 

barocul, influenţa lui în spaţiul german, romanele scurte cehe, proza maghiară sau chiar 

muzica lui Bartók.  

 
 

 

 

 



 14

3.) Concluzii  

 

În urma analizelor şi comentariilor de mai sus am putea însuma următoarele 

concluzii: 1) fiindcă experienţa noastră se formează în orizontul situaţiei central-

europene, care fie micşorează, fie lărgeşte orizontul experienţelor în această regiune. Ea 

va limita şi determina formarea experienţelor umane, conştiinţa de a fi parte a unei 

comunităţi iar modelele ei vor influenţa modul fiinţării-în lume, ne vor limita conceptele, 

întrebările şi identitatea. 2) Condiţia central-europeană este aparent unitară şi îşi formează 

un caracter prin tradiţie comună, istorie, cultură care tocmai prin apartenenţa la o 

comunitate se va diferenţia de „ceilalţi”, creând astfel o identitate colectivă bazată pe o 

naraţiune. Ideea central-europeană percepută ca unitate va avea ca efect o conştiinţă 

neclară care tocmai prin contradicţiile şi dificultăţile de definire se va ajunge la un 

labirint terminologic. 3) Prin dimensiunea filosofică am analizat conceptul de condiţie 

central-europeană legată de gândirea hermeneutică, a stării tranzitorii şi deschiderea spre 

orizontul multiplelor interpretări. Am ajuns la concluzia că ieşirea din confuzia 

terminologică a condiţiei central-europene va surveni prin recunoaşterea că Europa 

Centrală nu este o formă de conştiinţă bazată pe o structură monolitică unitară, ci o 

atmosferă care contopeşte o mulţime de lumi, lăsând loc contradicţiilor, a sistemelor de 

valori care pot fi surprinse prin lumea central-europeană fărămiţată sau prin structura ei 

în desprindere. Aceste structuri care se leagă, se lipesc una de cealaltă dau impresia că 

există o singură condiţie central-europeană, dar în realitate, există multe la un moment 

dat. Ca şi ultimă concluzie putem preciza că acele lumi central-europene care se tolerează 

sau se exclud, creează condiţiile pentru dialogul categoriilor „eu”, „el” şi „alţii”. 

Interacţiunile dintre experienţele diferitelor lumi se intersectează şi se definesc 

conducând la diferitele interpretări a condiţiei central-europene menţinută în perpetuă 

mişcare. Definiţia condiţiei central-europene nu se va dizolva într-o totalizare sumară, în 

schimb ea va persista într-o stare tranzitorie prin noi, pentru că se va schimba şi va fi re-

gândită. În acest fel cercetarea condiţiei central-europene va deschide orizontul altor 

posibilităţi de a interoga şi de a re-interpreta. 
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