I
CULTURÃ – NATURÃ UMANÃ –
PERSONALITATE

Conceptul sau termenul de culturã (provenind din latinescul cultura, cu
rãdãcina în colere, cu sensul de a cultiva) se referã, în genere, la tipare de gândire,
comportament ºi activitate umanã, dar ºi la acele structuri simbolice care dau sens
ºi conferã importanþã acestora. Într-o manierã oarecum simplistã, dar poate
sugestivã, orice culturã poate fi consideratã drept un laborator, o fabricã sau o
uzinã de largã complexitate, unde, în flux continuu, se zãmislesc, se concep, se
proiecteazã ºi apoi se livreazã comunitãþii/societãþii produse de facturã materialã
ºi spiritualã. În fapt, se poate vorbi despre o etalare ºi o „ofertã” de experienþã ºi
expertizã umanã, atât la nivelul mentalului, cât ºi al practicului.
Pentru a reda esenþa termenului (în mod repetat definit de exegeþi de-a lungul
timpului) se poate spune cã orice culturã poate fi descrisã drept un sistem de
simboluri, înþelesuri ºi practici; acesta este creat, dezvoltat ºi transmis din generaþie
în generaþie, la nivelul diverselor comunitãþi sau grupãri de indivizi, care, în literatura
de specialitate, sunt denumiþi actori culturali.
Elementele componente ale acestui sistem nu acceptã hotare/limite în spaþiu
ºi timp, ci se aflã într-o permanentã dinamicã a devenirii lor, marcatã ºi caracterizatã
de o perpetuã interacþiune ºi/sau competiþie între ele.
Precum am menþionat, orice culturã va oferi observatorului sau cercetãtorului
(atunci când este privitã ºi analizatã prin prisma produselor sale de facturã materialã
ºi spiritualã) un imens cuantum de experienþã umanã pus la dispoziþia generaþiilor
ce se succed. Nu mai puþin relevant este ºi faptul cã o astfel de „ofertã de produse
ºi date” este însoþitã ºi de un impuls constructiv: actorii culturali sunt invitaþi, ba
chiar incitaþi, sã facã selecþii ºi apoi alegeri, desigur în funcþie de capacitãþi, preferinþe, context social, istoric, politic etc.
Acest proces (laborator) de selecþie, de analizã ºi de prelucrare a unui anume
cuantum de experienþã umanã, împreunã cu invitaþiile pe care le adreseazã comunitãþilor
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constituie, în esenþã, provocarea care genereazã ºi controleazã mecanismul dinamicii progresului sau regresului oricãrei culturi.
De necontestat este faptul cã toate marile culturi ºi civilizaþii ale omenirii au
dovedit cã au fost atât promotoare, cât ºi beneficiare ale ambelor direcþii (progres
ºi regres) ºi a consecinþelor pe care fiecare le-a adus cu ele. Ca atare, de la orice
astfel de ofertã pe care o culturã o face comunitãþilor ea aºteaptã reacþii; acestea
sunt cât se poate de variate, dar, în esenþã, ele sunt feluri de a gândi, tipare de
comportament, maniere/strategii de acþiune etc.
Þinând seama de considerabilul volum de literaturã de specialitate dedicatã
acestui domeniu de studiu, orice abordare a sa se dovedeºte extrem de complexã,
cu multiple unghiuri ºi perspective de exegezã, dar, în egalã mãsurã, ºi cât se poate
de înºelãtoare prin însãºi complexitatea ei ºi, mai presus de orice, greu de aºezat ºi
încãtuºat în tipare fixe sau rigide.
Drept urmare, ca principiu de lucru, considerãm utilã clarificarea câtorva
concepte de bazã. Scopul trecerii în revistã ºi al încercãrii de clarificare a acestora
se dovedeºte util fie ºi pentru simplul considerent cã multe dintre ele se întâlnesc
ca laitmotiv sau numitor comun în definirea ºi explicarea fiecãruia.
Ca atare, anumite elemente conþinute în definiþii sau, mai degrabã, în descrieri
ºi explicaþii ale termenilor de culturã, naturã umanã sau personalitate ar putea
clarifica ºi înlesni înþelegerea multor noþiuni ºi concepte cu care se va opera în
secþiunile ce vor urma.
Conceptul de civilizaþie, strâns relaþionat de cele deja menþionate, va face
obiectul unei analize separate.
Pentru a evita ambiguitãþi în descrierea ºi analizarea acestor concepte, am
recurs, de regulã, la referinþe furnizate de surse consacrate, precum dicþionare ºi
enciclopedii.1
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1. Culturã
1.1. Cultura ca programare a minþii/intelectului (cultura A)
Notã: linia de analizã o urmeazã pe cea a prof. G. Hofstede (Hofstede 1994, 1997).

Într-o atare accepþiune, cultura A ar putea fi consideratã drept acea totalitate
a aspectelor de comportament uman ºi a produselor acestuia, toate înglobate sau
întruchipate în vorbire, gândire, acþiuni, vestigii materiale, realitãþi sociale. Acestea
constituie complexe distincte de tradiþii, tipare de comportament uman sau alte
caracteristici sociale standardizate. Toate sunt, în mod inevitabil, strâns legate de
o anume grupare socialã sau religioasã, de anume îndeletniciri sau profesii, de
sex, de considerente de vârstã sau de apartenenþã (clasã) socialã.
1.1.2. Identificatorii culturali
În decursul timpului, o trecere în revistã a definiþiilor date culturilor ºi teoriilor
legate de acestea pot evidenþia opinii ºi aspecte contradictorii, privind conceptualizarea termenului, a descrierii, a evaluãrii sau a „mãsurãrii” acestuia (termenul
se va analiza ºi explica ulterior).
În special în era modernã, astfel de analize ºi de abordãri se cer a fi cât se
poate de flexibile ºi deschise. Ele trebuie sã aibã în vedere faptul cã orice element
sau idee legatã de conceptul de culturã a crescut ºi s-a conturat printr-o multitudine
de caracteristici ºi variabile, care se pot însuma în ceea ce se cheamã constituenþi
de identitate culturalã sau identificatori culturali.
În secþiunile ce vor urma, identificatorii culturali – simboluri, practici,
obiceiuri, tradiþii, eroi, valori – vor fi prezentaþi ºi analizaþi, pe rând, în calitatea
lor de purtãtori ºi transportori de sensuri ºi elemente ce dau formã, identitate ºi
personalitate oricãrei culturi sau civilizaþii.
Fiecare dintre aceºti constituenþi pot apãrea ºi se pot manifesta la nivel de
individ sau de grup/comunitate; ei pot fi de naturã socialã, etnicã sau religioasã,
pot include considerente legate de profesii sau de structuri organizatorice ºi, în
timpurile moderne, chiar de structuri corporatiste.

18

Sorin Baciu

Într-o mãsurã mai mare sau mai micã, aceste elemente constitutive – identificatorii culturali – contribuie la modelarea a ceea ce se poate numi memoria
unei culturi sau comunitãþi anume. În fapt, o atare memorie nu este nimic altceva
decât un depozit selectiv de specificitãþi ºi identificatori culturali, preþuit ºi apãrat
de cei ce populeazã o anume culturã.
Acest tezaur de identitãþi are o viaþã mult mai lungã decât restul masei de
produse culturale. Evident, longevitatea este giratã de procesul selecþiei, la baza
cãruia se aflã principiul utilitãþii, al necesarului. Totodatã, acest preþios depozit
rãmâne cel mai eficient ºi elocvent act de identitate al oricãrei culturi.
Termenul de memorie culturalã va fi des întâlnit în secþiunile ce vor urma,
fiind cât se poate de semnificativ pentru înþelegerea ºi analizarea multor elemente
ºi fenomene legate de înþelegerea ºi studiul culturilor ºi civilizaþiilor.
În special în zilele noastre, orice analizã având drept þintã culturi sau civilizaþii
nu suportã decizii categorice, mai ales în mãsura în care se au în vedere parametrii
de referinþã, precum globalizarea, expansiunea ºi impactul tehnologiei informaþionale (IT) sau studiul relaþiilor dintre douã (cross-) sau mai multe (multi-) culturi.
Astfel, o categorizare simplistã (operaþionalã cu sute de ani în urmã) ar
presupune cã un individ care ar locui într-un anume loc, la o anume datã ºi într-un
anume context, s-ar identifica cu o anume culturã. Practic, respectivul individ
întruchipeazã ºi însumeazã elemente constitutive ºi definitorii ale culturii care-l
gãzduieºte.
Spre exemplu, ar fi lejer sã considerãm cã un individ care ar trãi în Anglia sar identifica, mai presus de orice, cu elemente caracteristice culturii britanice sau,
prin extindere, ale celei germanice. Cu toate acestea, prin prisma opþiunilor aceluiaºi
individ, din punct de vedere cultural, el are dreptul de a se considera englez, galez,
scoþian, creºtin, catolic, protestant, occidental sau european. Precum se vede, un
individ poate vorbi de un anume „machiaj cultural” oricând valabil din perspectiva
propriei opþiuni ºi decizii.
Cele de mai sus aratã cã, în astfel de cazuri, cercetarea are datoria de a stabili
ºi identifica acele componente sau particularitãþi culturale (identificatorii culturali)
definitorii pentru persoana în cauzã, în fapt acel set minimal de constituenþi depistabili în sfera normelor, a valorilor, a crezurilor, a simbolurilor sau a practicilor etc.
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1.1.3. Durata existenþei ºi formele de manifestare ale unei culturi
Pentru a continua linia de analizã, dacã vom lua în considerare noþiunile de
intelect, raþionament ºi conºtiinþã va pãrea limpede faptul cã durata de viaþã a
oricãrei culturi (intervalul de timp ºi spaþiu al existenþei ºi al manifestãrii sale) va
depinde de acea capacitate specificã exclusiv oamenilor/indivizilor de a acþiona
prin elemente de gândire raþionalã ºi abstractã identificabile ºi de netãgãduit. Este
evident cã, în întreaga istorie a existenþei lor, fiinþele raþionale au luat decizii ºi au
acþionat în baza unui principiu de necontestat: utilitatea.
Alegerea utilului în detrimentul inutilului dar, mai ales, parcurgerea ºi
operarea în cadrul intervalului care le polarizeazã pe cele douã (ca dihotomie) au
oferit umanitãþii însãºi esenþa dinamicii ºi a înþelesului devenirii. Selectarea
permanentã (ºi fireascã, de altfel) a utilului a contribuit, fãrã putinþã de tãgadã, la
construirea fizionomiei oricãrei culturi: particularitãþi, caracteristici, irepetabilitãþi,
elemente unicat etc. Totodatã, acelaºi proces de selectare a configurat ºi „zestrea”
pe care orice culturã o transmite generaþiilor ce se succed. Selecþia riguroasã a
utilului este cea care conferã culturilor ºi civilizaþiilor longevitate, soliditate ºi o
personalitate cât mai bine conturatã.
Este firesc, deci, cã orice culturã se cere abordatã prin prisma acelor capacitãþi
umane de a crea, a selecta ºi, apoi, a comunica un sumum de gândiri, raþionamente
ºi activitãþi umane sau produse ale tuturor acestora.
În aceastã privinþã, de subliniat este faptul cã toate produsele materiale ºi
spirituale sunt transmise din generaþie în generaþie ca moºtenire intelectualã ºi nu
ca zestre geneticã. Prin urmare, ele sunt învãþate.
Cum am mai subliniat, identificatorii unei culturi sunt filtraþi de experienþã,
apoi asimilaþi ºi certificaþi la nivel de comunitate, de societate. Odatã obþinutã
aceastã recunoaºtere, prin testul colectivitãþilor ºi cel al timpului, produsele culturale
se pot constitui în seturi de simboluri ºi valori ce se vor consolida ºi, apoi, se vor
transmite prin generaþii succesive.
Fãrã îndoialã, transmiterea moºtenirii evidenþiazã atât caracteristici pozitive
(mãrci de progres), cât ºi negative (factori de regres). Ambele seturi sunt rezultatul
procesului de triere în urma cãruia ajung sã devinã pãrþi integrante în devenirea
oricãrei culturi.
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Prin urmare, încã o datã, orice culturã rãmâne acea totalitate de elemente ºi
caracteristici care întregesc fizionomia unui grup, a unei comunitãþi, a unei familii
sau chiar a unei organizaþii sau profesii.
Orice culturã este un fenomen colectiv ºi, esenþialmente, învãþatã ºi nu
moºtenitã. Acest proces de învãþare a unei culturi, cãreia orice individ îi aparþine,
este consacrat în literatura de specialitate prin termenul de inculturare sau învãþarea
primei culturi. În aceastã ipostazã, cultura devine profesorul/pedagogul, iar indivizii
care o populeazã devin discipolii sãi.
Evident, existã varii maniere în care particularitãþile ºi, implicit, diferenþele
culturale se manifestã. De aceea ar fi, poate, înþelept de ºtiut cã pretutindeni oamenii
se confruntã cu probleme relativ asemãnãtoare, dar care îºi aºteaptã rezolvarea de
la minþi, capacitãþi ºi maniere de acþiune diferite.
Orice contact, confruntare sau relaþie interculturalã (dacã se doreºte a fi
beneficã ºi productivã) trebuie sã aibã în vedere tocmai aceste diferenþe ce survin
în maniere de gândire ºi acþiune. Ignorarea acestui deziderat nu va produce decât
neînþelegeri, respingere, eºecuri, insatisfacþii sau chiar serioase conflicte sau daune
ireparabile.
Oricum, credem cã se cuvine din nou amintit faptul cã orice abordare sau
exegezã operatã asupra unei culturi sau a unui element/fapt de culturã, va rãmâne,
esenþialmente, sub incidenþa relativului.
Explicaþia este oferitã de simplul fapt cã nicio culturã nu poate furniza criterii
supreme de judecatã în relaþie cu o alta sau altele; nicio culturã nu poate ºi nu are
cãderea de a construi ierarhii, scãri de valori, norme sau standarde în raport cu o
alta sau altele (de exemplu, de tipul superior/inferior; corect/incorect; bun/rãu;
logic/ilogic).
În aceastã privinþã, ca marcã de atenþionare ºi principiu cãlãuzitor ar fi util
de reþinut faptul cã termenul/conceptul de culturã este un construct, ºi nu ceva
palpabil. O atare manierã de abordare va evidenþia faptul cã, în esenþã, o culturã
rãmâne un model cu formulãri bazate pe observaþie, pe analizã ºi sintezã, în
conformitate cu ceea ce este observabil ºi formulat ca parte a unui anume cadru
teoretic (Collins Concise Dictionary, 1995).
Cu titlu de sugestie, a vorbi despre culturã este un lucru similar cu abordarea
viitorului, ca dimensiune de timp fizic. Aºa precum viitorul este abordat în relaþie

Culturã ºi civilizaþie – instrumente de abordare

21

cu prezentul, fiind o proiecþie a acestuia, ºi o culturã este un construct impalpabil,
o proiecþie mentalã a prezentului fiecãrui individ. Ea se materializeazã prin
raþionamente sau acþiuni la care s-a ajuns folosindu-se întregul cuantum de
experienþã al trecutului. Prin urmare, din aceastã perspectivã, cultura va consta în
ceea ce o definim, la fel cum viitorul se poate materializa potrivit felului în care un
individ îºi va formula proiecþia acestuia din prezent: ceva se va întâmpla sau nu, se
va fi întâmplat sau nu, ceva ce urmeazã sã se întâmple sau nu, ca rezultat al unei
cauze, ca o intenþie exprimatã, ca un „ce” planificat (dependent de vorbitor sau de
context) etc.
1.2. Cultura ca excelenþã a facultãþilor umane (cultura B)
În aceastã accepþiune, prin educaþie, disciplinã ºi experienþã socialã, cultura
este un act de formare, de continuã dezvoltare ºi rafinare a facultãþilor intelectuale.
Prin educarea intelectului, cultura B poate fi vãzutã ca acel demers de iluminare,
de conferire de rafinament ºi excelenþã gustului, gândirii, comportamentului ºi,
mai ales, valorilor.
Cultura ca excelenþã a intelectului a fost abordatã de mulþi exegeþi de-a
lungul veacurilor. Printre alþii, o încercare de definire – asupra cãreia ne-am oprit
– este cea a scriitorului ºi filozofului englez Matthew Arnold (1822-1888) în lucrarea
sa Culturã ºi anarhie, publicatã în 1869.
Citându-l pe Matthew Arnold, cultura este vãzutã ca rezultatul a „tot ceea
ce este mai bun în gândirea ºi zicerea din întreaga omenire” (op. cit.). În mod
evident, Arnold pune cultura B în ecuaþie cu rafinarea continuã a intelectului ºi
comportamentului, cultivarea ºi perfecþionarea acestora în diferite contexte sociale.
O legitimã întrebare ar fi aceea dacã se pot stabili conexiuni între cele douã
accepþiuni ale termenului (A ºi B). Se poate vorbi, aici, de interdependenþã,
prioritate, impact sau pondere a uneia sau alteia? Credem cã rãspunsul poate fi
sugestiv, dat de un simplu cuvânt: simbiozã. Asta pentru cã orice simbiozã
întruchipeazã dualismul unui proces continuu de influenþã ºi interdependenþã.
Programarea ºi excelenþa intelectului este, în fapt, o reprezentare a celor
douã inseparabile faþete ale unei monede, componentele unui aliaj sau cele douã
pagini ale unei coli de hârtie. Programarea intelectului nu este altceva decât
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întruchiparea unui anume stadiu/grad (definibil prin analizarea diferitelor contexte)
al dezvoltãrii produselor spirituale ºi materiale ale unei culturi. Acest stadiu de
evoluþie, oferã premise ºi condiþii de acumulare de noi cunoºtinþe (de învãþare)
care, în virtutea mecanismelor utilitãþii, depãºesc ºi se adaugã, în mod necesar, la
cuantumul celor precedente. Aceastã adãugare ºi amendare priveºte, deopotrivã,
cantitativul dar, mai ales, calitativul. Rezultatul: un cuantum ºi un potenþial superior
de cunoºtinþe, experienþã ºi abilitãþi care vor da naºtere unui nou set sau nivel de
produse culturale, de regulã ºi de dorit, superioare celor precedente.
Procesul este continuu ºi separarea celor douã componente ale mecanismului
dezvoltãrii nu se poate face decât la nivel de analizã teoreticã. În practicã, ele
rãmân simbiotice. Cumva sugestiv demonstrat, programarea ºi excelenþa (atunci
când conlucreazã) ar putea arãta precum douã felii de pâine (cele douã nivele de
programare a intelecului) ºi ceea ce le poate transforma într-un sandvici – conþinutul
din mijloc care ar reprezenta excelenþa. Fãrã acest strat din mijloc care devine
parte a „fiinþei” sandviciului, cele douã felii nu s-ar putea justifica drept cele douã
stadii de programare a intelectului, de dezvoltare ale unui proces cultural.
O astfel de stare de fapt, incontestabilã, devine certificatul de naºtere ºi
devenire al oricãrei culturi. Numai un asemenea mariaj fericit poate emana puterea
necesarã diseminãrii ºi transmiterii substanþei materiale ºi spirituale ºi, evident, a
influenþei pe care orice culturã o poate exercita, în timp. Numai funcþionalitatea,
la parametri optimi, a unui asemenea mariaj o poate face recunoscutã, o va consacra ºi îi va conferi excelenþã.
În absenþa unui nivel de rafinament necesar ºi fãrã excelenþa dobânditã prin
trepte succesive de cunoaºtere, educaþie ºi experienþã, nicio culturã nu-ºi va putea
defini conturul, nu-ºi va gãsi identitatea, nu va deveni un reper ºi nu va putea
exercita influenþe sau disemina substanþã. Din raþionamente asemãnãtoare, nicio
culturã nu-ºi va putea etala unicitatea, nu se va bucura de recunoaºtere ºi nu va fi
capabilã sã-ºi transmitã produsele generaþiilor ce se succed.
Sugestiv, întrucâtva, aceastã simbiozã se poate considera ca primindu-ºi
energia din principiul clasic al economiei de piaþã: dinamica cererii ºi a ofertei.
Prin stadii succesive de dezvoltare, cultura A oferã (evidenþiazã) mereu o mai
bogatã ºi mai variatã vitrinã de produse culturale, materiale sau spirituale. Aceastã
etalare nu este altceva decât stimulentul adresat oricãrui individ cãtre o continuã
contemplare, înþelegere, la niveluri superioare ºi o invitaþie la alegere ºi selecþie,
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