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Cultura tezaurizează şi acumulează valorile, reţine ceea ce este durabil în 

ordine spirituală, transmiţând peste timp operele care „pot învinge timpul”. Este 
vorba despre performanţe care rămân actuale prin semnificaţiile lor, care nu şi-
au consumat mesajul în epoca în care au apărut. Este cazul marilor creatori, 
care sunt permanent „contemporanii noştri”, întrucât exprimă ceva esenţial din 
condiţia umană, fie că este vorba de Homer sau Shakespeare, de Eminescu sau 
Blaga. „Sufletul unui scriitor mare este sinteza sufletească a unui popor la un 
moment dat”, spunea Camil Petrescu1. 

Tradiţia nu se identifică mecanic cu trecutul, ci este vorba de o selecţie 
axiologică pe care prezentul o face în corpul acestei moşteniri, aplicând criterii 
particulare. Valorile culturale, cele care sintetizează o epocă şi un mod de a 
înţelege lumea, dobândesc, prin forţa lor ideatică şi expresivă, un caracter de 
permanenţă, devenind repere pentru conştiinţa unei societăţi. Ele sunt mereu 
reinterpretate, din noi perspective, fiind astfel aduse în circuitul viu al culturii. 

Unele opere care s-au „uzat” odată cu timpul, s-au istoricizat, dar au avut 
eficienţă în epoca lor, sunt trecute în fondul „pasiv” al culturii; altele rămân vii şi 
active permanent, prin exemplaritatea lor. Acestea sunt valorile de performanţă, 
de mare densitate axiologică şi semantică, opere deschise, care solicită şi permit 
noi interpretări. Fiecare epocă cu adevărat nouă proiectează asupra trecutului o 
altă perspectivă şi descoperă în el sensuri noi, iar unii creatori pot fi redescoperiţi 
şi revalorizaţi din perspective inedite. Astfel, progresul cercetărilor de 
antropologie istorică şi de istorie a religiilor a determinat în secolul XX o 
schimbare fundamentală a imaginii noastre asupra epocilor premoderne şi 
asupra culturilor arhaice, precum şi asupra culturilor extraeuropene. 
Revalorizarea lor nu era posibilă fără o schimbare de atitudine spirituală, care s-a 
produs în atmosfera de criză a raţionalismului clasic şi a evoluţionismului, în 
momentul în care şi unele curente, din arta modernă, şi-au regăsit surse de 
inspiraţie în formele artei primitive. 

Tradiţia reprezintă partea activă a moştenirii culturale, ceea ce rămâne viu 
din trecut, elementele care acţionează modelator asupra prezentului cultural. 
Tudor Vianu a definit într-un mod expresiv tradiţia: „Scurt spus, tradiţia este 
influenţa muncii culturale anterioare asupra celei prezente”. Tradiţia este 
„condensată” în opere şi acţionează modelator prin instituţiile de învăţământ şi de 
tezaurizare, prin formele educaţiei şi prin mecanismele memoriei sociale.   

În raportarea la tradiţie întâlnim două poziţii opuse. Pe de o parte 
tradiţionalismul, care reprezintă o supraevaluare a culturii anterioare şi o 
devalorizare a prezentului. La polul opus, se află atitudinile antitradiţionaliste, 
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moderniste, care se afirmă uneori prin negarea în bloc a tradiţiei culturale, prin 
glorificarea „noutăţii” şi a avangardei, prin atitudini nihiliste şi prin apololia 
experimentalismului.  

Socializarea reprezintă procesul prin care valorile, normele şi tradiţiile 
culturale ale unei comunităţi sunt lăsate moştenire urmaşilor.  

Tradiţiile, obişnuinţele, ritualurile şi ceremoniile sunt norme 
comportamentale adică reguli nescrise ale organizaţiei. Acestea permit 
manifestarea consensului, a nevoii de apartenenţă la grup şi de securitate. Ele 
sunt purtătoarele unor simboluri, prin a căror decodificare se comunică anumite 
mesaje. 

Deal şi Kennedy2 (1982) arată că un sistem cultural organizaţional este 
caracterizat la nivel funcţional prin: integrarea şi conservarea ataşamentului 
organizaţional al membrilor, orientarea angajaţilor spre îndeplinirea obiectivelor 
organizaţionale, protejarea membrilor în faţa pericolelor mediului extern, 
inculcarea, conservarea şi diseminarea elementelor sale de conţinut şi prin 
funcţia performativă. O cultură este principalul vehicul de transmitere şi 
perpetuare a valorilor, credinţelor, ideilor, tradiţiilor organizaţionale, a fondului 
acumulat în timp. Această funcţie acţionează mai ales atunci când generaţiile se 
schimbă şi are un rol vizibil în menţinerea valorilor şi tradiţiilor specifice, 
conturate de-a lungul timpului. Istoricul sau originile organizaţiei sunt foarte 
importante, întrucât tradiţia, legendele şi simbolurile perpetuate conferă prestigiu 
şi influenţează cultura. Cunoaşterea istoricului permite identificarea principalelor 
perioade de formare a culturii şi identificarea incidentelor majore, a crizelor sau a 
momentelor semnificative şi măsurile care au fost luate pentru depăşirea lor.  

Evenimentele dramatice pot dezvălui particularităţi ale culturii 
organizaţionale: retragerea unui membru important al conducerii, schimbarea 
produsului sau a pieţei, restrângerea sau extinderea activităţii, fuziunea sau 
preluarea organizaţiei. Aceste întâmplări devin o parte din folclorul organizaţiei, 
conferindu-i culturii un caracter de unicitate. 

În cazul organizaţiilor cu o cultură puternică aceasta este asociată de 
obicei cu fondatorul şi cu circumstanţele înfiinţării lor. Unii dintre fondatorii 
organizaţiei şi-au pus amprenta personalităţii lor asupra organizaţiei create şi 
conduse iniţial de ei, iar regulile lor de succes s-au impus şi au influenţat 
misiunea, obiectivele şi strategiile aplicate de urmaşi. Din acest motiv, fondatorul 
joacă un rol distinct în instituirea unei culturi de companie. El porneşte la drum cu 
anumite convingeri, valori şi presupoziţii legate de modul în care poate reuşi în 
domeniul respectiv, pe care le transmite noilor membri. Concepţiile fundamentale 
ale fondatorului sunt adoptate de ceilalţi angajaţi, iar grupul acestora acţionează 
conform valorilor şi convingerilor fondatorului, reuşind sau eşuând. Dacă 
eşuează, grupul se dizolvă şi nu mai apare nici o cultură. În cazul în care grupul 
are succes în mod repetat, atunci convingerile, valorile, tradiţiile şi presupoziţiile 
fondatorilor sunt validate şi sunt împărtăşite în cadrul experienţelor comune de 
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către toţi angajaţii3. 
Perpetuarea şi promovarea cu consecvenţă a valorilor şi concepţiilor 

pozitive pot constitui cea mai importantă formă de menţinere şi consolidare a 
culturii organizaţiei. Prin setul de valori şi reguli promovate se recunoaşte şi se 
recompensează efortul, creativitatea, adeziunea la obiectivele organizaţiei, 
respectul faţă de clienţi şi mândria profesională. 

George P. Murdock încercând să cristalizeze un inventar al categoriilor 
culturale universale, realizează o listă cu atribute culturale recurente în care 
cuprinde şi tradiţiile alături de tabuuri, mitologie, etichetă, diviziunea muncii etc. 

Cultura organizaţională ca paradigmă de gândire şi acţiune, sub umbrela 
căreia se află indivizii şi grupurile presupune faţete complexe: mentalităţile 
membrilor, modul de realizare a sarcinilor profesionale, sistemul de cunoştinţe şi 
modurile de rezolvare a problemelor, pattern-urile de interacţiune, cutumele, 
valorile, tradiţiile, anumite modele de transmitere a informaţiei, atitudinile etc. 
Orice nou venit într-o cultură are nevoie de un răgaz de adaptare. Cine nu 
reuşeşte să se adapteze devine un marginal şi se autoexclude sau este exclus. 
Prin urmare, un membru al unei culturi trebuie să interiorizeze anumite 
comportamente codate după trăsăturile culturii gazdă. Pe de altă parte, 
personalitatea, ca organizare interioară a atitudinilor, credinţelor şi aspiraţiilor, 
este o oglindă a interacţiunii cu ceilalţi, a ajustărilor în funcţie de feedback-urile 
primite. Comportamentul individului este ajustat şi el de propriile pulsiuni 
inconştiente. 

Cultura defineşte sintetic modul uman de existenţă şi este simbolul forţei 
creatoare a omului. Nucleul culturii este format din opinii, idei şi cunoştinţe, 
credinţe, imagini şi simboluri, valori, tradiţii, norme şi atitudini. Ele devin active, 
reale şi eficiente în măsura în care sunt exprimate şi cristalizate într-o suită de 
opere, ce au concomitent o funcţie simbolică şi o funcţie modelatoare, practică şi 
instrumentală. Aceste idei, opinii, credinţe, valori, tradiţii şi atitudini codificate în 
opere cu funcţie simbolică, dar care se manifestă şi în conduite practice, 
alcătuiesc universul specific al existenţei umane, care este universul culturii. 
Viaţa concretă a oamenilor dar şi imaginea lor despre realitatea în care trăiesc 
sunt modelate de factori culturali4.

Orice element al culturii trebuie considerat simultan ca: 
- un fapt de cunoaştere; 
- o valoare ce răspunde unei nevoi şi exprimă o aspiraţie umană; 
- un fapt de creaţie, adică o elaborare originală faţă de seria fenomenelor 

în care se înscrie;  
- un sistem de semne, prin care sunt codificate semnificaţii umane, sistem 

care stochează, prelucrează şi comunică în spaţiul social mesaje şi informaţii. 
Cultura este un ansamblu de coduri şi limbaje şi reprezintă suma 

informaţiilor „neereditare”, dobândite, fixate şi transmise istoric, prin sisteme de 
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semne. Cultura are caracter inexorabil pentru existenţa grupurilor umane 
organizate şi pentru societăţi. Răspunde la nevoile vitale şi la cele spirituale. Prin 
cultură, o societate îşi organizează experienţa, şi-o codifică şi o tezaurizează, o 
transmite, iar generaţiile noi învaţă această experienţă, o preiau şi o extind. 5

Existenţa umană este o existenţă culturală. Cultura exprimă modul specific 
uman de existenţă. Omul nu poate exista decât în şi prin intermediul culturii. 
Cultura este rezultatul creaţiei umane, creaţie desfăşurată pe toate registrele 
existenţei şi ale raporturilor posibile dintre om şi lume6. 

Orice organizaţie este un sistem, fără ca orice sistem social să fie propriu-
zis o organizaţie. Organizaţia este un sistem deschis, adaptativ, ţinând seama de 
faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari, cu care are legături 
armonizate prin procesul de conducere. În acelaşi timp, organizaţia are şi un 
grad propriu de autonomie, o funcţionare de sine stătătoare. Organizaţia poate fi 
înţeleasă numai privind-o, ca sistem deschis ale cărui procese interne se află în 
interrelaţie cu mediul. Organizaţia ca un sistem complet închis, probabil, nu va 
exista niciodată, deoarece componentele sale sunt totdeauna influenţate, de 
forţe din afara sistemului. Aceasta înseamnă că organizaţia trebuie analizată 
contextual şi, în acest sens, putem vorbi de „grade de permeabilitate” la 
influenţele de mediu, dar nu de un sistem închis. 

Organizaţia este un sistem dinamic, în sensul că evoluţia şi viabilitatea sa 
sunt determinate de modificările care se produc în cadrul sistemului, în relaţiile 
acestuia cu mediul. Ea este, de asemenea, un sistem complex, probabilistic şi 
relativ stabil, deoarece reprezintă o reuniune de componente articulate prin 
numeroase legături, supusă unor factori perturbatori, dar capabilă să-şi menţină 
funcţionarea în cadrul unor limite, care-i definesc maniera de comportare. 
Organizaţia este un sistem autoreglabil şi autoorganizabil deoarece are 
capacitatea să facă faţă diferitelor influenţe din interior şi din exterior, cu ajutorul 
conducerii prin acte decizionale. Aceasta acţionează în concordanţă cu un 
ansamblu de norme şi valori şi se autoreglează în funcţie de mai multe elemente, 
printre care se numără: elementele umane aflate în interacţiune reciprocă; 
acţiunea transformatoare; faptul că organizaţia dispune de libertatea de alegere 
a mijloacelor şi căilor de acţiune, ca şi de modalitatea de formulare a scopurilor 
viitoare, adică are flexibilitate; activitatea variabilă a oamenilor, care este strâns 
legată de motivaţie şi convingere, de satisfacţie şi stări morale, de 
comportamentul complex, de sistemele de comunicare şi informare, de modelele 
adoptate în procesul de decizie şi de performanţele acestora. Autoorganizarea 
exprimă capacitatea organizaţiei de a reface echilibrul comportamentelor sale, în 
raport cu perturbaţiile ivite, iar autoinstruirea reflectă capacitatea pe care o are 
de a folosi experienţele anterioare, pentru optimizarea propriei activităţi.7

Aplicând conceptul de cultură la organizaţii, ne referim la tradiţiile, 
credinţele, ideile şi valorile care îşi găsesc expresie în elemente cum ar fi stilul 
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managerial dominant, felul în care sunt motivaţi membrii acestora, imaginea 
publică etc. Organizaţiile diferă în ceea ce priveşte atmosfera, felul în care se 
lucrează, nivelul energiei, orizontul individual - toate fiind influenţate de istorie şi 
tradiţii, de situaţia actuală, de tehnologie etc. 

Cultura are două componente: una materială şi alta spirituală.  
Componenta materială a culturii - care va fi exprimată prin termenul de 

civilizaţie - cuprinde mijloacele şi valorile care asigură reproducerea materială a 
vieţii sociale, adică procesele existenţei sociale. 

Componenta spirituală a culturii cuprinde sistemele de valori în care se 
cristalizează eforturile de cunoaştere, atitudinile şi reacţiile omului faţă de lume; 
acestea se fixează şi îmbracă forma unor sisteme teoretice (ştiinţa, filozofia), 
simbolice (arta, religia), normative (morala, dreptul, tradiţiile, obiceiurile).  

Am putea sintetiza astfel universul culturii: 
- sisteme teoretice (ştiinţa, filozofia); 
- sisteme simbolice (religia, arta, mitologia, limba, toate tipurile de 

limbaje), în care predomină funcţiile simbolice şi de comunicare; 
- sisteme normative (dreptul, morala, obiceiurile, tradiţia) - cu funcţii de 

reglementare a raporturilor interumane; 
- sisteme instituţionale şi instrumentale (instituţii educaţionale, mijloace 

de comunicare etc.) - cu funcţii preponderent praxiologice, acţionale, practice. 
Cultura cuprinde şi un ansamblu complex de instituţii aferente şi mijloace 

de comunicare, în jurul cărora este organizată viaţa culturală şi prin care pătrund 
valorile (sistemul de educaţie, biblioteci, muzee, expoziţii, teatre, edituri, presă 
etc.). Cultura trebuie considerată şi în raport cu acest sistem de instituţii, care au 
menirea de a organiza creaţia culturală şi de a o difuza în câmpul social. Printre 
cele mai însemnate instituţii care mijlocesc raporturile dintre cultură şi societate, 
trebuie să menţionăm sistemul de învăţământ, institutele de cercetare ştiinţifică, 
mijloacele de comunicare în masă. Ele constituie forme prin care cultura se 
socializează şi îşi exercită toate funcţiile sale8. 

Orice cultură are o vocaţie universală intrinsecă, dar pe care şi-o realizează 
în condiţii istorice determinate. Istoria actuală şi-a asumat sarcina de a valida 
„noua alianţă” dintre vocaţia naţională şi cea universală a culturilor.  

Maurice Duverger afirmă că naţiunile europene, culturile şi cadrele lor 
politice „înrădăcinate în istorie şi în spirite”, „sunt un element de neclintit, care ar 
împiedica orice uniune europeană, dacă cineva ar pretinde că le distruge prin 
aceasta”. Culturile îşi vor păstra identitatea lor naţională, vor coopera, dar nu vor 
deveni indistincte şi uniforme. 

În contextul universalizării istoriei contemporane, identitatea naţională a 
culturilor reprezintă o temă profund caracteristică pentru noile viziuni marcate de 
spiritul generalizat al relativităţii, o temă încărcată de dramatism, dar adeseori 
schematizată şi aplatizată în abordările convenţionale. Grigore Georgiu9 consideră 
că astăzi este posibilă şi necesară o reconstrucţie filosofică a ideii de specific 
naţional, având în vedere o serie de procese definitorii şi conjugate care se 
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derulează atât în planul de suprafaţă al istoriei, cât şi în paradigmele gândirii 
contemporane. Fenomenele definitorii ale lumii contemporane au fost însoţite de o 
renaştere a sentimentului naţional, de redescoperirea filoanelor istorice şi 
autohtone ale creaţiei, de redefinirea conştiinţei de sine a comunităţilor, angajate 
în construcţia unei noi ordini a diversităţilor culturale, sub directiva şi semnul unui 
„nou umanism”, deschis spre recunoaşterea şi validarea înfăptuirilor spirituale de 
pretutindeni. Sunt temeiuri pentru o re-problematizare a ideii de specific naţional. 

Identitatea culturală reprezintă echipamentul existenţial, tehnic şi simbolic 
prin care o comunitate umană îşi codifică expresiv istoria, realitatea, viaţa cu toate 
elementele ei. Identitatea culturală este un indicator sintetic pentru actele 
creatoare ale comunităţilor sociale şi etnice în sfera valorilor, indiferent de 
dimensiunile şi performanţele istorice ale acestei comunităţi. O cultură naţională 
cuprinde în codurile sale expresive o schemă simbolică a lumii şi a vieţii umane, 
un mesaj original şi ireductibil. 

Personalitatea naţiunilor este apreciată după coeficientul de creaţie 
culturală originală, după contribuţia lor la patrimoniul universal, după gradul de 
recunoaştere de care se bucură valorile sale.  

Afirmarea identităţii naţionale şi integrarea noastră în structurile lumii 
europene au reprezentat vectorii fundamentali de orientare istorică a poporului 
român, strategia autoconstrucţiei sale culturale şi politice în orizontul modernităţii. 
În această perspectivă, cultura a fost privită consecvent ca mijloc de afirmare 
istorică, simbolul originalităţii şi al potenţialului nostru creator.  

Aşa cum apreciază Grigore Georgiu10, identitatea naţională concentrează 
efectele trecutului, rezumă în mod real şi simbolic actele de creaţie ale prezentului 
şi conţine virtualităţile care pot deveni, în funcţie de contextele variabile, forme de 
afirmare a destinului naţional: „Identitatea naţională este un fenomen complex de 
acumulare istorică. Pe trunchiul unei tradiţii istorice active s-a operat unificarea 
economică, teritorială şi politică, sudarea mentalităţilor şi a vieţii spirituale, 
formarea interesului naţional şi a voinţei de a-l înfăptui. Puternica integrare a 
subiectului naţional, care-l transformă  într-un organism cu centrul de gravitaţie în 
modelul său cultural, ne furnizează argumente pentru a explica perenitatea naţiunii 
în fluxul recentelor transformări istorice, unele dintre acestea radicale, în urma 
cărora factorii anteriori de coeziune socială sunt redimensionaţi, dobândind alt 
conţinut şi alte semnificaţii. Identitatea naţională se reproduce în ipostaze noi, se 
reconstruieşte continuu din materia trecutului şi a prezentului, fiind o realitate în 
devenire, o sinteză între permanenţă şi variabilitate, între valori şi contexte noi. 
Tradiţiile istorice şi culturale, limba, obiceiurile, simbolurile naţionale, sentimentul 
naţional ca termen al creaţiei culturale reprezintă pentru naţiunea română 
adevărate forţe motrice. Modul în care cultura română modernă şi-a asumat 
organic şi a alimentat energetic şi moral idealul naţional poate servi drept exemplu, 
pentru orice teorie, care ar vrea să demonstreze rolul factorilor culturali, în 
alcătuirea unităţii naţionale”11.  

Considerăm de maximă importanţă ideea care se degajă din textul de mai 
sus, şi anume caracterul istoric, procesual, al identităţii naţionale. În concepţia 
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filosofului român, această procesualitate nu intră în contradicţie cu caracterul de 
exemplaritate al culturii naţionale, care este dat de caracterul său holistic, de 
capacitatea de a se manifesta în totalitatea manifestărilor unei naţiuni. Dar acest 
caracter totalizator conferă şi unicitate unei culturi naţionale, adică tocmai acea 
calitate care o face preţioasă şi pentru alte naţiuni. Altfel spus, cu cât este mai 
unică şi ireductibilă la alte culturi, cu atât ea este mai capabilă să participe la 
universal: „Valorile create în spaţiul culturii naţionale poartă în fizionomia lor, ca o 
engramă, tiparul unui mod specific de simţire şi gândire, forma esenţializată şi 
transfigurată a unei experienţe istorice irepetabile. Totodată, prin caracterul lor 
exemplar, prin faptul că exprimă un sens al existenţei omului în univers, un 
aspect esenţial al condiţiei umane, aceste valori se răsfrâng modelator sau 
catalitic şi asupra altor comunităţi umane, dobândind o recunoaştere şi o 
semnificaţie universală. Pe măsură ce operele, stilurile şi procedeele afirmate în 
cadrul unor culturi ies din sfera lor restrânsă de audienţă şi participă activ la un 
circuit mijlocit de interdependenţe spirituale şi materiale, se instituie treptat o 
nouă configuraţie a universalităţii. Teoreticienii vorbesc despre un patrimoniu 
universal, de o ordine „ideală” a valorilor în care converg semnificaţii, viziuni şi 
performanţe creatoare de pretutindeni, cele care definesc condiţia umană în 
varietatea înfăţişărilor sale istorice”12.  

Operele reprezentative, cele care rezumă simbolic identitatea unei culturi 
şi lărgesc totodată câmpul de expresie, impunând modele de specificitate, sunt 
tocmai cele mai împlinite sub raport valoric. Specificitatea naţională nu întunecă 
şi nu anulează originalitatea individuală a creatorilor. 

Culturile naţionale nu pot participa la universalitate decât cu valorile lor 
specifice, originale, acelea care emană din nucleul lor profund. 

Procesul comunicaţional universal nu „absoarbe” imediat creaţiile de 
performanţă din toate culturile; comunicarea valorilor depinde de o seamă de 
împrejurări şi acţiuni practice, de prestigiul unei culturi, de aria geografică a 
limbii, de situaţia geopolitică a societăţii şi a culturii respective. Gradul de 
universalizare a culturii proprii şi a limbii este un criteriu al puterii unui stat. Azi, în 
societăţile dominate de comunicaţii şi mass-media, libertatea informaţiei şi 
diversitatea mesajelor sunt o realitate şi o provocare la care fiecare cultură 
trebuie să răspundă în mod profesionist şi eficient. 

Culturile îşi reconstruiesc modernitatea proprie, folosind legăturile inter-
culturale ca platformă pentru consolidarea identităţii lor. Iată de ce „Orice cultură 
este o şansă acordată omenirii, suportul unei varietăţi a creaţiei umane. Ideea 
pluralităţii culturale s-a impus concomitent cu noţiunea de patrimoniu cultural 
universal”13.  

Aşadar, comunicarea inter-culturală nu reprezintă o ameninţare la adresa 
identităţii culturale a unei naţiuni, adică la adresa unicităţii culturii naţionale, după 
cum diversificarea actorilor care intră în acest joc nu ameninţă unitatea genului 
uman. „Ca urmare a noilor mijloace de cunoaştere şi comunicare, spune Grigore 
Georgiu, toate înfăptuirile culturale ale omenirii pot fi cunoscute şi asimilate de 
fiecare cultură în parte. Întâlnindu-se, culturile se îmbogăţesc reciproc şi se 
consolidează fiecare în specificul ei, diversificând astfel forţa creatoare a omului. 
Recunoaşterea pluralităţii culturilor nu contrazice unitatea spiritului uman (subl. 

                                           
12 Idem  
13 Ibidem 



ns. – Z.D.P.). Noţiunea de istorie universală capătă acum sensuri noi. 
Dezvoltarea culturilor nu mai este concepută ca un proces cu un subiect unic şi 
constant. Acest subiect este acum conceput ca fiind divers în el însuşi, iar istoria 
universală trebuie să recompună tabloul acestor înfăptuiri originale”14. 

O astfel de viziune, care ni se pare profund „românească” prin spiritul său 
de toleranţă şi prin simţul măsurii, de-legitimează orice formă de fundamentalism 
identitar, de la cel de sorginte musulmană, sau cel antioccidental de sorginte est-
europeană (cum găsim la reprezentanţii fostei Gărzi de Fier din România), până la 
fundamentalismul simetric – cel eurocentrist. Căci „confruntarea spiritualităţii 
occidentale cu modelele culturale arhaice, tradiţionale sau extra-europene a 
pregătit un nou mod de înţelegere a diversităţii culturilor şi un nou concept al 
temporalităţii lor. Lecţia acestei confruntări duce la ideea că nici o cultură dată nu 
deţine o cheie absolută, pentru descifrarea lumii şi că oricând sunt posibile alte 
chei şi formule de existenţă”15. 
 

                                           
14 Ibidem  
15 Ibidem 
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