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Două lucrări fundamentale, apărute aproape
Când România nu
simultan, dau seamă despre provocările identităţii
primea, ci dădea
europene: Gândind Europa a lui Edgar Morin,
lecţii Europei...
respectiv Modelul cultural european al lui Constantin
Noica, ambele punând în prim plan principiul
unităţii (şi, implicit, al identităţii) multiple. Prima,
provenind din inima Occidentului european şi fiind
purtătoare a valorilor occidentale, vorbeşte despre o
cultură
europeană
iudeo-creştină-greco-latină.
Cealaltă, născută din refluxul policronic al spaţiului
românesc, vorbeşte despre fundamentele bizantine
ale Europei. Aceasta din urmă exprimă paradoxul
raţional în limitele naturalului, comunicând cu rest
despre momentul naşterii Europei: „Totul a început în
Adrian
Lesenciuc
325, la conciliul de la Niceea, convocat de împărat, continuând cu alte
şase reuniuni
[de
episcopi], până în 787. (...) În anul 325 începe în chip hotărât o cultură nouă (...) Împotriva
oricărui gnosticism, incapabil a înţelege cum pot trei [persoane, ipostasurile Sfintei Treimi:
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh] să fie una [o singură substanţă, o singură fiinţă, cea a lui
Dumnezeu], s-a decretat că trei sunt efectiv una.” În timp ce prima, născută dincolo de
spaţiul în care în mod natural 1=3, se străduieşte prin apel la dialogică – logici
diferite legate într-o unitate în mod complex (complementar, concurent şi
antagonist, remarcă Morin) -, să conceapă multiplul.
În ordinea naturalului, o Europă multiplă poate fi percepută prin apel la
cuminecare. Întru cuminecare, unul şi multiplul se regăsesc. În spiritul comunicării,
ele se exclud, în ciuda faptului că prin cuminecare comunicarea nu este exclusă, ci
îmbogăţită; aşişderea identitatea. Doar la acest nivel, al înţelegerii culturii europene
ca întreg operând cu structuri multiple, diversificate, în continuă diversificare, ele
însele distincte în plan imagologic, dar purtătoare de întreg în plan cultural,
schimbarea culturală, în general, cea specifică spaţiului cultural autohton, în
particular, poate îmbrăca bogăţia de forme organice, multiplicabile, ale excepţiei ce
tinde să se instituie în locul regulii. Mai exact, într-un asemenea înţeles, calea spre
întreg este prin parte, calea spre universal prin naţional, el însuşi o formă de
universalizare. Cultura europeană, de sorginte bizantină, dăinuie în ciuda erodării
civilizaţiei europene. Ca un Bizanţ după Bizanţ, ea naşte în marginalul normativ,
cultural, istoric, chiar geografic, noi forme ale excepţiei care tind să ia locul regulei.
E, cred, momentul să ne aplecăm şi asupra celor ce dau lecţii Europei, nu
numai asupra celor ce cer şi primesc.
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