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CAPITOLUL 1

Globalizarea ca imago mundi

Imaginea lumii în era conjuncþiilor
Problema comunicãrii interculturale trebuie plasatã în contextul globalizãrii pentru
a-i înþelege dimensiunile ºi complexitatea. Amplificarea ºi intensificarea experienþelor
interculturale se aflã într-o legãturã directã cu întregul complex al proceselor de globalizare,
dar ºi cu alte schimbãri de ordin social, tehnologic ºi cultural ce definesc epoca noastrã.
Aceastã constatare e de ordinul evidenþei, dar corelaþia substanþialã dintre aceºti factori
trebuie descifratã ºi interpretatã într-o manierã care sã evite abordãrile unilaterale, partizane
ºi ideologice. Globalizarea are numerose aspecte care pot fi puse în discuþie (economice,
financiare, informaþionale, sportive etc.), dar toate acestea „fac parte dintr-un ansamblu
mai vast, cel al mondializãrii multiculturale ºi interculturale“ (Demorgon, 2002, p. XV).
Altfel spus, conceptul de intercultural ne poate oferi o „cheie“ prin care sã descifrãm
semnificaþiile mai profunde ale globalizãrii.
Trãim într-o lume polimorfã, diversã, caracterizatã de acceleraþia schimbãrilor, marcatã
de procese multiple, dar care pot fi ordonate pe o axã ce aminteºte de cele douã procese
ºi interacþiuni complementare de la nivel cuantic: fuziune ºi fisiune. În lumea umanã este
vorba de tensiunea dintre unitate ºi diversitate, dintre tendinþele spre convergenþã ºi cele
complementare, spre diferenþiere. Aceºti vectori contradictorii au însoþit dintodeauna
evoluþia societãþilor, iar astãzi îi regãsim în raportul problematic dintre globalizare ºi
identitãþi culturale. E o tensiune caracteristicã a epocii noastre. Cert este cã globalizarea,
civilizaþia postindustrialã, societatea informaþionalã, noile mijloace de comunicare, cultura
postmodernã ºi intensificarea dialogului dintre culturi sunt fenomene strâns asociate. Ele
au dus la formarea unor spaþii regionale de comunicare interculturalã, integrate pe temeiul
unor înrudiri culturale ºi proiecte geopolitice comune. Uniunea Europeanã a devenit
exemplul de referinþã pentru acest proces. În perspectivã, este posibil ca, pe suportul noilor
tehnologii de comunicare, sã ne îndreptãm spre un mediu global al interculturalitãþii, spre
o sintezã dintre global ºi local, cu efecte pe care nu le putem anticipa.
Pornind de la aceste constatãri ºi previziuni, unele abordãri (la care am sã mã refer în
paginile cãrþii) susþin cã asistãm la o tranziþie de la multiculturalitate la interculturalitate,
de la coexistenþa diversitãþilor culturale, în forme variate, inclusiv conflictuale, la o epocã
în care interacþiunile multiple dintre acestea vor duce inevitabil la interferenþe ºi hibridãri
ale lor, astfel încât identitãþile culturale îºi vor pierde semnificaþia de pânã acum ºi vor fi
„topite“ într-o culturã amalgam, fãrã pecete identitarã. Desigur, acestea sunt ipoteze ºi interpretãri posibile, dupã cum existã ºi altele, de sens contrar, care mizeazã pe rezistenþa ºi
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pãstrarea identitãþilor culturale, întrucât globalizarea ºi interculturalitatea stau mereu sub
semnul întrebãrii. Ele pot genera nu doar convergenþe, ci ºi tensiuni ºi conflicte, cum se
întâmplã ºi azi, iar istoria, ºtim de la Hegel, are „vicleniile“ ei, ºi nu putem exclude, din
acest joc al scenariilor, unele schimbãri neaºteptate de direcþie. Viitorul e o rezervã nelimitatã
de posibilitãþi, iar globalizarea e un fenomen contradictoriu prin natura sa, o combinaþie
între tendinþele de integrare ºi pasiunea diferenþelor. Oricând este posibilã apariþia unor
efecte colaterale ºi perverse, care, prin greutatea ºi implicaþiile lor sociale ºi geopolitice,
sã rãstoarne balanþa acestor procese ºi sã infirme previziunile (ºi utopiile) de astãzi.
În orice caz, diagnozele teoreticienilor au devenit mai realiste, iar unele semne au
tulburat deja tabloul pe care-l prefigurau cu ceva timp în urmã. Globalizarea ºi comunicarea
interculturalã au redeschis „dosarul“ unor probleme clasice ale gândirii filosofice ºi antropologice, pe care le-au relansat în dezbaterile contemporane, alãturi de altele noi: raportul
dintre unitate ºi diversitate, dintre etnocentrism ºi relativism cultural, tensiunile dintre
grupurile etnice ºi lingvistice din interiorul unor societãþi multiculturale, criza identitãþilor
culturale, la nivel individual ºi colectiv, problema minoritãþilor ºi a imigranþilor, în general,
relaþia cu Celalalt, barierele de comunicare în cazul unor conflicte identitare din diferite
zone ale lumii, interferenþa ºi hibridarea culturilor, redefinirea identitãþilor naþionale în
raport cu emergenþa unei identitãþi culturale europeane, schimbãrile pe care le produce
cultura media în sistemul de valori ºi în modurile de gândire, competiþia pentru resurse
ºi pentru imagine, pe piaþa economicã ºi pe cea a bunurilor simbolice. Sunt teme cu ramificaþii ºi implicaþii multiple, de ordin global ºi transdisciplinar.
Dupã cum putem vedea, locul geometric în care se întâlnesc toate aceste teme pare
a fi problema identitãþilor culturale în lumea postmodernã. Interacþiunile interculturale
sunt un prilej de a conºtientiza diferenþele dintre „noi“ ºi „ceilalþi“, de a înþelege cã modurile de gândire ºi de comportament ale celorlalþi, inclusiv modul lor de a comunica,
fac parte din echipamentul lor cultural, care le conferã o identitate diferitã de a noastrã
(sub raport lingvistic, axiologic, normativ, simbolic etc.). În mod paradoxal, interacþiunile
multiple dintre societãþi ºi culturi au adus la renaºterea interesului pentru identitãþile
individuale, de grup ºi colective. Diversitatea de naturã culturalã a devenit problematicã
pe mãsurã ce globalizarea a „înfãºurat“ lumea în plasa comunicãrii. Dar, ºi în spaþiul cultural întâlnim, într-o articulaþie ineditã, convergenþe ºi divergenþe, sincronisme, interferenþe
ºi tendinþe de uniformizare, precum ºi etnocentrisme cu motivaþii diferite, revendicãri
identitare ºi miºcãri de rezistenþã anti-globalizare, care invocã, adesea cu îndreptãþire,
dreptul la diferenþe ºi principii ale relativismului cultural ºi lingvistic. Explicarea ºi interpretarea acestor aspecte contradictorii e o provocare pentru gândirea socialã, pentru cã,
în acest gen de probleme, neutralitatea axiologicã ºi ideologicã, pe care o recomanda Max
Weber, este un obiectiv greu de realizat.
Totuºi, urmând o anumitã linie de gândire, voi argumenta teza cã globalizarea ºi toate
procesele care o însoþesc, inclusiv comunicarea interculturalã ºi fenomenele pe care le
investigheazã, stau sub semnul conjuncþiei, o categorie logicã ºi gramaticalã ce a dobândit
o semnificaþie generalã ºi integratoare. Crizele prin care trec societãþile actuale sunt legate
de procesele care schimbã sub ochii noºtri fundamentele civilizaþiei moderne ºi alimenteazã
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tranziþia spre lumea postmodernã, cu noi moduri ºi stiluri de viaþã. Ele solicitã noi cadre
de gândire ºi forme de conceptualizare pentru a le putea înþelege. Sacrificând nuanþele,
în spaþiul gândirii sociale de azi se confruntã douã paradigme, care se înfãþiºeazã sub versiuni ºi teorii diferite: paradigma disjunctivã ºi paradigma conjunctivã. Ele proiecteazã
viziuni opuse asupra raporturilor dintre unitate ºi diversitate, dintre globalizare ºi identitate.
Dupã cum vom vedea, confruntarea dintre aceste modele are legãturã ºi cu dezbaterile
care privesc ideea naþionalã ºi semnificaþiile care sunt atribuite identitãþii culturale în noul
context istoric.
De altfel, comunicarea interculturalã s-a constituit ca disciplinã tot sub semnul
paradigmei conjunctive. Pornind de la analiza diferenþelor culturale dintre popoare ºi
societãþi, ea se întemeiazã pe supoziþia cã oameni aparþinând unor spaþii culturale diferite
pot sã comunice, sã colaboreze ºi sã se înþeleagã. Ca ºi alte orientãri, ºcoli de gândire
sau programe de cercetare „neclasice“, cum sunt „studiile culturale“ sau cele europene,
comunicarea interculturalã se plaseazã pe un teritoriu al interdisciplinaritãþii. Ea pune în
miºcare un dispozitiv teoretic complex, ce cuprinde unghiuri de abordare diferite, pentru
a analiza interacþiunile ºi experienþele interculturale, atât de variate ºi de intense, în care
sunt angajaþi numeroºi actori sociali, de la nivel macrosocietal (state, naþiuni, culturi, religii,
civilizaþii), la cel mediu ºi microsocietal (organizaþii, instituþii, grupuri ºi persoane). În
funcþie de necesitãþile analizei ºi de focalizarea ei pe anumite paliere dintre cele menþionate,
teoriile din sfera comunicãrii interculturale utilizeazã în acest demers instrumente conceptuale ºi metodologii combinate, unele noi, dar cele mai multe preluate ºi adaptate din
ºtiinþele comunicãrii ºi din domenii conexe ale ºtiinþelor sociale.
Aceastã manierã de a conjuga perspectivele interpretative, printr-un procedeu de bricolaj
teoretic ºi stilistic, poartã marca specificã a postmodernitãþii, cu riscul asumat al eclectismului,
care se dovedeºte adesea fecund ºi expresiv nu doar în câmpul limbajelor artistice, ci ºi în
demersurile ºtiinþifice. În sfârºit, comunicarea interculturalã e construitã pe un binom care
pune „în oglindã“ cei doi versanþi ai sistemului simbolic construit de om. Gândirea actualã
a dezvãluit ºi analizat corespondenþa dintre formele de comunicare predominante ºi registrul
variat al creaþiilor culturale ºi al practicilor simbolice din cadrul unei societãþi. ªi aici e vorba
tot de o conjuncþie, de ordin antropologic, care poate fi proiectatã pe toatã durata ºi suprafaþa
existenþei umane, dar care astãzi e mai vizibilã ca altãdatã.
În istoria gândirii europene s-a desfãºurat o confruntare ºi un dialog între cele douã
moduri de gândire menþionate, prin care a fost interpretat raportul dintre unitate ºi diversitate, constitutiv pentru condiþia umanã. Lumea modernitãþii s-a construit pe o arhitecturã
a disjuncþiilor. Sã amintim câteva: raþiune ºi credinþã, obiect ºi subiect, om ºi naturã, raþionalism ºi empirism, civilizaþie ºi culturã, fapte ºi valori, explicaþii ºi interpretãri. ªi lanþul
acestor opoziþii ºi distincþii poate continua: separaþia dintre stat ºi bisericã, separaþia
puterilor în cadrul statelor democratice, dintre stat ºi societatea civilã, spaþiu public ºi cel
privat, centru ºi periferie, Occident ºi Orient, modernitate ºi tradiþie. La o privire de ansamblu, cu toate nuanþele ºi precauþiile necesare, putem considera cã gândirea modernã a operat
preponderent cu o paradigma disjunctivã, cu opoziþiile „tari“ (Vattimo, 1993), consacrate
de raþionalismul clasic. Ea a recunoscut ºi a legitimat diversitatea internã a culturilor
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naþionale, dar în reprezentãrile care priveau raporturile dintre culturi, sub influenþa puternicã a evoluþionismului monolinear, a privilegiat unitatea în detrimentul diversitãþii ºi a
furnizat temeiuri ºi justificãri pentru viziunile ºi atitudinile occidentalo-centriste.
În schimb, procesele actuale prefigureazã o lume orientatã de vectorul conjuncþiei,
pe care teoreticienii o descriu utilizând din abundenþã forþa combinatorie a prefixului
„inter“: interacþiuni, interferenþe, internaþional, intercultural, interdisciplinar, intertextualitate, intermediere, interpretare ºi chiar interacþionism simbolic. Utilizarea frecventã a
acestor termeni în discursul ºtiinþific ºi mediatic actual (inclusiv în lucrarea de faþã) e un
semn al timpului ºi e inevitabilã atunci când încercãm sã descriem imaginea unei lumi
„în reþea“, care a multiplicat, la o scarã istoricã fãrã precedent, interconexiunile dintre
societãþi, state ºi naþiuni cu limbi, religii ºi modele culturale diferite.

Metafore ºi noi hãrþi mentale
Pentru a înþelege combinaþia surprinzãtoare dintre tendinþele contradictorii ale epocii
actuale (dupã formula: coincidentia oppositorum), avem nevoie de noi hãrþi mentale prin
care sã ne raportãm la evenimentele ºi procesele ei. Aºadar, e important cu ce imagine
operãm când ne referim la globalizare ºi la comunicarea interculturalã. Interacþiunile ºi
contactele dintre societãþi ºi culturi sunt fenomene care s-au desfãºurat, cu intensitãþi
diferite, în toate perioadele istoriei umane. Traseul umanitãþii poate fi reconstituit dintr-o
perspectivã interculturalã (Demorgon, 2002), care ne dezvãluie mai bine drumul parcurs
de la „heterocroniile“ societãþilor la tendinþele de sincronizare impuse de globalizarea
actualã. Ceea ce trebuie spus de îndatã este cã interacþiunile dintre culturi ºi societãþi au
astãzi o amplitudine ºi o razã de acþiune fãrã precedent, cã ele se desfãºoarã la o altã scarã
istoricã, au alte dimensiuni ºi implicaþii decât în trecut. Într-o schemã hegelianã de interpretare a istoriei, am putea spune cã acumulãrile cantitative de ieri au pregãtit ºi au determinat acum o schimbare calitativã. În consecinþã, trebuie sã avem în vedere atât aspectele
de continuitate, cât ºi dimensiunile noi ale acestor procese.
Studiile dedicate comunicãrii interculturale (Gudykunst, 2003; Jandt, 2010) sau dialogului intercultural (UNESCO, 2010) încep prin a descrie cadrul globalizãrii, ca o etapã
obligatorie pentru a înþelege fenomenul intercultural. Globalizarea este un concept cu o
funcþie strategicã pentru ºtiinþele sociale actuale. O privire retrospectivã asupra temelor care
au fost abordate cu predilecþie de lucrãrile din ultimele trei decenii va constata cu uºurinþã
acest lucru. Acest concept a invadat analizele geopolitice ºi economice dedicate lumii contemporane, a devenit un termen utilizat pânã la saturaþie în discursurile politice ºi mediatice,
astfel încât a ajuns sã fie o temã frecventã ºi în conversaþiile cotidiene. Orice discurs cu
pretenþii de a construi un diagnostic mai savant despre starea lumii actuale începe ºi sfârºeºte
cu invocarea globalizãrii ca factor explicativ pentru schimbãrile derutante la care asistãm.
Desigur, nu e doar un artificiu retoric, ci ºi o strategie de abordare impusã de faptul
cã imaginea lumii actuale nu poate fi descrisã ºi înþeleasã decât pornind de la importanþa
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masivã a acestui factor de neocolit. Societãþile, statele, naþiunile, culturile, organizaþiile,
grupurile ºi indivizii au ajuns într-o condiþie de interdependenþã (termenul de ieri pentru
globalizare) atât de profundã încât istoriile, biografiile ºi evoluþiile lor s-au intersectat ºi
combinat inevitabil. Studiile dedicate globalizãrii reconstituie istoria economicã, politicã
ºi culturalã a epocii moderne pentru a pune într-o ecuaþie cât mai verosimilã factorii ºi
condiþiile care pot explica geneza fenomenului. Pasul urmãtor constã într-un inventar
selectiv al consecinþelor pe care le produce globalizarea în diverse domenii ale vieþii sociale
ºi în analiza acestor efecte. Vin apoi studiile aplicative, cercetãrile empirice, locale, punctuale, care mãsoarã reacþii, atitudini ºi comportamente, stabilesc frecvenþe, intensitãþi ºi
corelaþii între variabile, pe care le exprimã în statistici, tabele ºi grafice.
Cred cã putem vedea în aceastã structurã tematicã a studiilor despre globalizare ºi în
reluarea obsesivã a anumitor probleme un simptom, un indicator al faptului cã ne confruntãm cu un fenomen real, nu inventat, cu un proces nou ºi complex, greu de definit. Aceste
tipuri de abordãri, cu anumite variaþii, pornesc de la o anumitã reprezentare despre lumea
actualã, în care factorii cauzali ºi condiþionali sunt inventariaþi, adiþionaþi ºi „împachetaþi“
în conceptul de globalizare, iar consecinþele sunt distribuite apoi pe suprafaþa vieþii sociale
ºi pe diferite niveluri ale acesteia. Unele lucrãri se focalizeazã pe analiza cauzelor, altele
pe cea a efectelor, dar toate utilizeazã conceptul de globalizare pentru a defini cadrul în
care se desfãºoarã procesele actuale. El se referã mai mult la contextul acestora ºi mai
puþin la conþinuturile lor, la un nou tip de relaþii între entitãþile lumii, folosind, cu predilecþie, o gamã largã de sinonime din aceeaºi zonã semanticã: interacþiuni, conexiuni, legãturi, reþele, simultaneitate, sincronizare, context unic.
Pentru a înþelege complexitatea acestei lumi, teoreticienii încearcã sã o descrie printr-un exerciþiu de scanare ºi înregistrare a factorilor aflaþi în interacþiune, stabilind apoi
posibile relaþii cauzale sau de condiþionare între aceºtia, într-un efort analitic desfãºurat
pe mai multe paliere ºi orientat de aspiraþia fireascã de gãsi o ordine logicã subiacentã
în caleidoscopul acestor schimbãri derutante. Confruntaþi cu varietatea datelor ºi a variabilelor, gânditorii recurg adesea la imagini expresive pentru a-ºi sintetiza ideile, viziunea
ºi perspectiva de abordare. Aceste imagini sunt, în fapt, „metafore epistemologice“ (cu
formularea lui Eco), hãrþi mentale simplificate, ce reþin doar repere ºi indicative relevante
pentru a ne putea orienta într-un teritoriu socio-politic cu o geometrie variabilã, instabilã.
În aceastã ipostazã se aflã ºi ideea de globalizare, pe care o utilizãm adesea ca o imago
mundi, ca o marco-metaforã pentru a sugera conexiunile multiple ale lumii, þesãtura de
„fire ºi noduri“, de legãturi ºi reþele nesfârºite în care trãim.
Cum voi arãta în alte capitole, în discursurile ºtiinþifice actuale întâlnim frecvent douã
analogii ºi imagini prin care ne reprezentãm procesul de globalizare ºi fenomenul intercultural. O primã imagine este cea a reþelei, bazatã pe ideea de intercontecare ºi interacþiune, a doua este cea a amalgamului ºi a hibridãrii culturilor. Prima se referã la context,
a doua la procesele de conþinut, la implicaþiile globalizãrii în plan social ºi cultural profund.
Iniþial, teoreticienii ºi-au focalizat atenþia asupra primului aspect, dar azi, abordãrile s-au
echilibrat. Ideea de „sat global“, formulatã de Marshall McLuhan în urmã cu o jumãtate
de secol, combinã cel douã imagini, cu un accent pe ideea de reþea. El a anticipat noua

