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Rezumatul tezei de doctorat 

 

 Cercetarea pe care am întreprins-o în vederea realizării acestei lucrări, care se 

intitulează Geneza cognitivistă a miturilor la Ioan Petru Culianu. Analiza filosofică 

postmodernă a religiei fără adevăr, pornește de la sesizarea unei situații destul de 

problematice în raport cu maniera de interpretare a operelor lui Ioan Petru Culianu. Multe 

dintre perspectivele exegetice care s-au conturat de-a lungul timpului, devenind definitorii 

pentru dimensiunea intelectuală din spațiul autohton, mizează pe ideea unei prefaceri 

intelectuale a savantului, survenită în ultima parte a vieții sale. În acest context, teza cea mai 

importantă care poate să fie susținută este aceea că o analiză de ansamblu a gândirii lui 

Culianu, dublată de raportarea la mărturiile unor autori care l-au întâlnit pe gânditor de-a 

lungul timpului, infirmă ideea unei astfel de „despicări” a operei lui în două perioade 

distincte, între care punctele de legătură sunt reduse la minim.  

  O asemenea idee este mai ușor de susținut atunci când se realizează o periodizare a 

lucrărilor lui Culianu. Întreprinzând un astfel de demers, se disting două perspective de 

ansamblu, care ilustrează într-o manieră fidelă demersurile interpretative conturate de exegeți. 

Pe de o parte, întâlnim o etapizare a gândirii lui Culianu în două etape, definită de o serie de 

abordări pe care le-am denumit metafizice, deoarece la baza lor se află ideea unei rupturi 

intelectuale care separă etapa inițială, una care nu reușește să se distingă printr-o manieră de 

abordare specifică, de cea finală, descrisă ca fiind una în care ilogicul este cel care primează 

în abordările intelectuale ale savantului amintit. Dincolo de această perspectivă, se mai 

remarcă și o altă variantă, care conturează o viziune axată pe o împărțire a carierei intelectuale 

a lui Culianu în trei etape, pe care am considerat-o a fi una istorică, vizând într-o manieră mult 

mai dezvoltată biografia savantului. 

 Pentru poziția susținută în cadrul acestei teze de doctorat cele două perspective 

anunțate sunt problematice. Prima dimensiune este una care mistifică într-o manieră excesivă 

gândirea istoricului religiilor, ea fiind elaborată printr-o serie de poziții care sunt imposibil de 

verificat într-un demers de natură științifică. Figura cea mai remarcabilă care se distinge aici 

este Horia-Roman Patapievici, gânditor care realizează într-un studiu apărut în anul 2010, o 

împărțire între o primă etapă a gândirii savantului (Primul Culianu) și o etapă de final 

(Ultimul Culianu). În principal, ceea ce îl preocupă mai mult pe autorul acestei lucrări nu este 

descrierea amănunțită a celor două etape, ci momentul de cotitură care reușeste să realizeze 

ruptura dintre ele. În consecință, Patapievici alcătuiește un procedeu interpretativ personal, 
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prin intermediul căruia afirmă că, începând cu anul 1989, Culianu realizează un salt 

excepțional în sfera cunoașterii, intrând în posesia unui procedeu metodologic unic, apărut ca 

urmare a unui moment total revelator. În viziunea exprimată de Patapievici, unicitatea gândirii 

lui Culianu ar fi din acest moment de necontestat, complexitatea studiilor sale, precum și 

durata necesară pentru a le elabora, justificând faptul că s-a realizat o asemenea schimbare în 

ceea ce privește capacitatea intelectuală a savantului amintit. 

 A doua dimensiune analizată, cea denumită istorică, este conturată de o serie de 

exegeți, cei care încearcă să „citească” viața lui Culianu din perspectiva relației intelectuale a 

acestuia cu Mircea Eliade. Figura cea mai importantă care se distinge într-o astfel de analiză 

este Andrei Oișteanu, cel care împarte gândirea lui Culianu în trei etape, ce vizează formarea 

intelectuală a acestuia, un proces îndelung de adaptare și de acumulare, precum și un moment 

de totală afirmare. După cum aminteam, acest model elaborat de către Oișteanu este influențat 

de raportul cu Eliade și conturează un parcurs care este destul de comun pentru toți autorii 

care reușesc să se remarce într-un anumit domeniu intelectual. Încercând să ordoneze aceste 

momente în vederea realizării unei schițe biografice amănunțite, o astfel de abordare prezintă 

cu mai multă acuratețe devenirea intelectuală a lui Culianu. 

 Dincolo de toate acestea, atât abordările metafizice, cât și cele istorice ilustrează o 

serie de limite inerente. În consolidarea unei poziții critice în raport cu cele două sfere, este 

extrem de utilă perspectiva lui Moshe Idel, cel care este familiarizat cu complexitatea gândirii 

lui Culianu și care, de asemenea, l-a întâlnit pe savant de mai multe ori pe parcursul vieții 

acestuia. În conformitate cu poziția exprimată de către Idel, abordarea din cadrul acestei 

lucrări consideră că există o modificare în ceea ce privește gândirea lui Culianu, însă se 

îndepărtează de pozițiile care mistifică motivele care au condus către un astfel de moment. 

După cum bine este cunoscut, în anul 1986, Ioan Petru Culianu devine profesor titular la 

catedra de istorie a religiilor din cadrul universității de la Chicago, moment care implică 

plecarea din Olanda și stabilirea savantului în Statele Unite ale Americii, acolo unde rămâne 

până la momentul de final al vieții sale.  

 Ceea ce remarcă Idel este faptul că acest contact direct cu spațiul american îl schimbă 

extrem de mult pe Culianu, savantul devenind foarte apropiat de ariile de gândire care se 

distingeau în acea perioadă în sfera socio-culturală din Statele Unite ale Americii. Prin 

urmare, Idel este cel care propune înlocuirea sintagmei „Ultimul Culianu”, care este introdusă 

de către Patapievici, cu cea de „Culianu american”. Printr-o astfel de abordare este schimbată 

și data la care se petrece această modificare a cursului gândirii autorului pe care îl avem în 

vedere. După cum am văzut, Patapievici consideră că anul în care se petrece turnura 
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intelectuală este 1989. În schimb, perspectiva lui Idel aduce în vedere faptul că momentul 

modificării este similar cu cel al mutării definitive a lui Culianu în America, deci 1986.  

Procedeul care face posibilă o astfel de schimbare este înțeles în manieră diferită de Idel, el 

propunând un model care nu descalifică prima perioadă a vieții lui Culianu, ci, din contră, o 

înglobează în cadrul perioadei americane. Cu alte cuvinte, Idel este de părere că ideea de 

totală ruptură, propusă de către Patapievici, limitează abordările anterioare acestui moment și 

omit faptul că există o continuitate a subiectelor de cercetare vizate de savant în ambele 

perioade, deci înainte și după sosirea la universitatea din Chicago.  

  Abordările istorice au o limită dată în special de faptul că se bazează pe relația 

intelectuală a savantului cu Mircea Eliade. Viziunea dezvoltată în cadrul acestui studiu 

consideră că o astfel de abordare este una care limitează foarte mult imaginea lui Culianu, 

omițând alte influențe extrem de semnificative pentru maniera de consolidare a gândirii 

acestuia. Totodată, colaborarea dintre cele două personalități amintite este una extrem de 

redusă, bazându-se în special pe un schimb epistolar desfășurat pe o perioadă de timp 

îndelungată și pe unele întâlniri periodice de scurtă durată. În același timp, Culianu se 

îndepărtează de abordările eliadiene, pe care nu le mai consideră suficiente pentru a îndeplini 

nevoile unei culturi care realizase trecerea către postmodernism, perioadă în care un proiect 

de gândire totalizator precum cel întreprins de Mircea Eliade nu se mai poate întemeia din 

perspectivă epistemică. Sfera critică a ajuns să considere această îndepărtare a lui Culianu ca 

pe un complex de natură psihologică sau ca pe o formă de paricid, lucru infirmat de un model 

de abordare precum este cel propus de către Idel. 

 În conformitate cu aceste poziții ilustrate în paragrafele anterioare, perspectiva 

urmărită în cadrul lucrării de doctorat susține o îndepărtare față de abordările consolidate după 

modelul consacrat de Horia-Roman Patapievici. Dezvoltarea unui astfel de cult în raport cu 

imaginea lui Ioan Petru Culianu nu este un procedeu care să fie util pentru înțelegerea mizelor 

intelectuale ale acestuia, lucru care este sesizat și de către Sorin Antohi, cel care remarcă 

situația precară a lucrărilor exegetice care vizează operele savantului. În cuvântul introductiv 

din cadrul ediției a doua a volumului Jocurile minții, Antohi remarcă faptul că din anul 2002, 

cel al apariției studiului și până în anul 2019, cel al reeditării lucrării, numărul studiilor utile 

cu privire la abordările lui Culianu este extrem de mic, majoritatea formelor exegetice 

elaborate în această perioadă mistificând, la rândul lor, viziunea savantului.  

 În detrimentul unor astfel de viziuni, lucrarea de față încearcă să recupereze 

adevăratele intenții intelectuale ale lui Culianu, prin raportarea la contextul istoric și la sursele 

epistemice principale care stau la baza dezvoltării manierei interpretative a savantului. Cum în 
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majoritatea lucrărilor anterioare aparențele sunt cele care reușesc să reducă la tăcere 

evidențele, teza principală dezvoltată în cadrul acestei lucrări de doctorat este aceea că 

maniera de consolidare a gândirii lui Culianu este una graduală și culminează cu momentul în 

care savantul devine profesor titular de istorie a religiilor la universitatea din Chicago. Acest 

fapt marchează o turnură decisivă către o serie dintre formele intelectuale care defineau cultura 

spațiului american din acea perioadă. Prin urmare, în intervalul anilor 1986-1991, savantul 

menționat asimilează și dezvoltă o serie de abordări epistemice care urmăresc acest specific 

socio-cultural, puternica dorința de succes pe care acesta o nutrea, făcându-l să conștientizeze că 

o astfel de recunoaștere s-ar putea realiza numai dacă abordările sale ar urmări aceste cadre 

epistemice. care defineau cultura americană la momentul respectiv.      

 Astfel, pentru a putea înțelege specificul intelectual de ansamblu, regăsit în cadrul 

acestei culturi, în primul capitol al lucrării, care se intitulează Forme de analiză ale 

discursului religios în spațiul cultural american: de la „moartea lui Dumnezeu” la „religia 

fără adevăr”, a fost întreprinsă o analiză generală a specificului studiilor religioase din Statele 

Unite, care s-au realizat în perioada anilor 1960-1980. Pe un fundal încărcat de un puternic 

substrat pesimist, care viza contextul istoric din perioada de după cele două războaie, dublat 

de un proces acut de secularizare ce se datora, în special, epistemologiei „morții lui 

Dumnezeu”, apărută în prima jumătate a secolului XX, importanța religiei manifestată la nivel 

social are parte de o puternică contestare. Rolurile dogmatice îndeplinite prin intermediul unor 

astfel de reprezentări ajung să fie din ce în ce mai mult diminuate, funcțiile socio-culturale ale 

instituțiilor religioase suferind o schimbare tot mai acută.   

 Această situație facilitează o modificare semnificativă în raport cu abordările 

intelectuale care vizează dimensiunea religioasă. Astfel, dacă deceniul al cincilea din secolul 

trecut este cel care accentuează ideea morții lui Dumnezeu, perioada anilor 1960-1970 este 

cea a contraculturii. Cum instituțiile religioase se află în această perioadă într-un declin tot 

mai accentuat, identificăm o recuperare a religiosului la nivel individual. Cu alte cuvinte, ceea 

ce definește acest deceniu, este o valorificare tot mai accentuată a formelor religioase de ordin 

personal, care mizează pe aspectul practic și pe obținerea unor experiențe marcante pentru 

ființa umană. Prin urmare, formele religioase care dezvoltă astfel de posibilități capătă o 

importanță din ce în ce mai semnificativă în timpul deceniului contraculturii, aspect care 

diversifică tot mai mult structurile religioase identificabile în spațiul american al acestui 

moment istoric, bazat pe pluralitate și pe diversitate, cele două consecințe inevitabile care 

decurg de pe urma procesului de secularizare. Astfel se explică de ce mentalitatea religioasă a 

unor culturi avute prea puțin în vedere până în acel moment în Statele Unite începe să ocupe 
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un loc tot mai central în dinamica socio-culturală a acestui loc. În principal, vorbim despre 

religia unor culturi din Asia, dar și din centrul și sudul continentului american, lucru facilitat 

și de numărul tot mai mare de imigranți din aceste spații, care au introdus noi lideri și 

conducători religioși în cultura din care au început să facă parte. 

 Stabilind, așadar, că aspectul experiențial este cel care definește perioada amintită, am 

urmărit o poziție dezvoltată de către Paul Tillich, cel care consideră că este insuficient să 

vorbim despre ideea de experiență religioasă în cadrul societății americane fără a ne îndrepta 

atenția și asupra filosofiei pragmatiste. Prin urmare, în următoarea secțiune a primului capitol 

al lucrării am analizat acest specific intelectual, vizând în special operele lui William James și 

John Dewey. Cei doi filosofi amintiți, mizează pe o recunoaștere a importanței religiei la nivel 

individual, considerând că, din punct de vedere istoric, nu s-ar fi putut întemeia astfel de 

forme sociale, în lipsa trăirilor personale ale indivizilor, care să ilustreze un specific de natură 

religioasă. În altă ordine de idei, pentru filosofii pragmatiști, experiențele umane realizate în 

solitudine au la bază ideea unei apropieri de cadrele unui alt ordin de existență, interesând mai 

mult impactul pe care aceste momente îl au pentru aceste persoane și nu forma dogmatică prin 

intermediul căreia se realizează apartenența la o anumită religie sau formă de spiritualitate. 

Această parte a lucrării s-a încheiat prin argumentarea ideii că, filosofii pragmatiști amintiți, 

consideră că există totuși o necesitate a religiei de a se dezvolta și la nivel socio-politic, rolul 

unor astfel de structuri fiind acela de a asigura coeziunea și ordinea unei anumite culturi. 

 Analiza din cadrul acestui prim capitol a continuat prin aducerea în vedere și prin 

descrierea unui vast proiect intelectual, care a marcat, într-o manieră extrem de importantă, 

spațiul american în perioada anilor 1960-1980. Este vorba despre metodologia alcătuită de 

către Mircea Eliade, cel care a realizat o fecundă modificare a specificului studiilor religioase 

de la nivel academic, prin îmbinarea abordărilor din cadrul fenomenologiei religioase, cu cele 

hermeneutice, scopul final al acestor studii fiind acela de a conduce către apariția unui nou 

umanism, moment care să integreze experiența omului arhaic în maniera de raportare la lume 

a ființelor umane din cultura modernă. Elementul cel mai important de la care pleacă 

abordările eliadiene este cel al sacrului, categorie religioasă specifică, prin intermediul căreia 

se realizează o ruptură în cadrul lumii fenomenale obișnuite, cea a profanului. 

  Cei mai importanți exegeți ai operei lui Eliade consideră că ideea unei astfel de 

structuri ontologice fundamentale este preluată de către savant de la filosoful german Rudolf 

Otto, cel care elaborează o analiză a experiențelor religioase, precum și a trăirilor care au loc 

la nivelul indivizilor atunci când se realizează o uniune specifică în raport cu această categorie 

ontologică. De altfel, Eliade a intrat într-un schimb epistolar cu gânditorul german, reușind să 
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obțină de la acesta acordul de a traduce în limba română lucrarea Sacrul. Dincolo de această 

idee, Eliade dezvoltă o întreagă epistemologie a sacrului, structură care, în viziunea savantului, 

este una care se oferă în lumea profană, dar care are nevoie de un proces specific de descifrare 

pentru a putea fi înțeles în toată complexitatea pe care o are. Aceste două caracteristici sunt cele 

care reușesc să descrie metodologia pe care studiile eliadiene o urmează. În privința ideii de 

oferire a sacrului, Eliade vizează abordarea lui Gerardus van der Leeuw, cel care apropie 

abordările fenomenologice de studiul religiei, considerând că istoricul religiei trebuie să fie, în 

același timp, și un fenomenolog. Astfel, ideea de oferire a sacrului este echivalentă cu ideea 

de donație, regăsită în cadrul proiectelor fenomenologice din prima parte a secolului XX. 

 Eliade arată că această oferire are loc prin intermediul unui proces care este denumit 

hierofanie, însă, cum una dintre caracteristicile specifice ale sacrului este aceea că, de cele 

mai multe ori, acesta se camuflează în profan, istoricul religiei trebuie să fie și un hermeneut, 

pentru a putea descifra și interpreta corect un astfel de demers. Numai în momentul în care o 

astfel de acțiune se realizează, sensurile acestor manifestări umane devin evidente, ceea ce 

ilustrează, în viziunea lui Eliade, că istoricul religiilor deține un rol aparte în sfera cunoașterii, 

orice contact cu universul complex al reprezentărilor lui homo religiosus îmbogățind 

experiența personală a interpretului acestor maniere de situare în lume. În consecință, 

finalitatea gândirii eliadiene viza elaborarea unui statut special al ființei umane, denumit de 

către savant un nou umanism, acolo unde experiența omului arhaic ar fi fost înglobată în 

specificul omului modern de a se raporta la lume și la existență. 

 Primul capitol al tezei s-a încheiat prin prezentarea modelului de gândire postmodern, 

cel al cărui specific face ca proiectul noului umanism propus de Mircea Eliade să nu mai 

poată fi susținut, din cauza dezvoltării unei noi forme epistemice, care este împotriva formelor 

de gândire totalizatoare. Prin urmare, în cadrul acestei secvențe este adusă în vedere și 

dezvoltată perspectiva postmodernă, cea care, în manieră inevitabilă, influențează și specificul 

studiilor religioase. Criticând fundamentele care au fost situate la baza cunoașterii pentru o 

perioadă de timp extrem de îndelungată, abordările postmoderne stau la baza unor mișcări de 

emancipare, de pe urma cărora o serie de categorii sociale, care înainte beneficiau de o lipsă 

totală a drepturilor sau care erau oprimate, sunt integrate în dinamica socială, care devine tot 

mai diversă în cadrul diferitelor culturi. Cu toate că această formă de gândire apare în spațiul 

francez, ecourile sale se fac auzite în scurt timp și în societatea americană, cea care devenea 

una tot mai cosmopolită și care încerca să elaboreze un model socio-politic care să conducă la 

integrarea unor astfel de categorii minoritare, aici fiind vorba inclusiv de noile forme 

religioase care au fost asimilate în interiorul acestei culturi. 
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 Capitolul al doilea al lucrării, intitulat Influențe intelectuale asupra gândirii lui 

„Culianu american”, vizează analiza celor mai importante forme de gândire care fac posibilă 

dezvoltarea metodei aplicate de către savant în raport cu diferite sisteme religioase. Plecând 

de la ideea că multe dintre influențele care se regăsesc în cadrul primelor opere elaborate de 

Culianu sunt identificabile și în cadrul ultimelor sale studii, ideea de ruptură este pusă din nou 

la îndoială, iar aceste constante ale gândirii autorului menționat sunt prezentate într-o manieră 

dezvoltată în paginile acestei părți a tezei. Tot aici este descrisă și perspectiva care ilustrează 

ideea că întâlnim în cazul savantului o asimilare a celor mai influente forme de gândire 

regăsite în cadrul culturii americane, pe care Culianu le preia și le dezvoltă în abordările sale, 

întreprinse după momentul sosirii sale la Chicago.  

 Întâi de toate, a fost subliniată ideea că este destul de dificilă realizarea unei 

diferențieri între influențele structuraliste și cele poststructuraliste identificate în cadrul 

studiilor lui Culianu. De altfel, analiza strict istorică a celor două forme epistemice ilustrează 

că există o serie de elemente pe care poststructuralismul le preia de la forma intelectuală pe 

care o succede, precum și o serie de aspecte care sunt criticate în procesul de elaborare al unei 

noi forme de analiză a structurilor care se află la baza alcătuirii diferitelor culturi de pe 

mapamond. După cum s-a arătat în cadrul acestui capitol, o astfel de perspectivă se regăsește 

și la Culianu, acesta preluând o serie importantă de elemente din cadrul structuralismului, dar 

fiind, totodată, critic în raport cu unele dintre ideile elaborate de cel mai important gânditor 

structuralist, Claude Lévi-Strauss. Prin urmare, poziția care a fost conturată în cadrul acestei 

teze de doctorat consideră că Ioan Petru Culianu urmează un model de gândire 

poststructuralist, pe baza căruia analizează diferite culturi și diferite structuri de putere, 

identificate în cadrul sistemelor religioase pe care le are în vedere în multe dintre studiile sale. 

 După cum am arătat în paginile acestui capitol, savantul la care ne raportăm a luat 

contact cu specificul gândirii structuraliste încă din anul 1967, moment în care era student în 

primul an la universitatea din București. În același timp, în multe dintre studiile sale, Culianu 

susține că abordările pe care le realizează dezvoltă o serie de elemente structuraliste, ceea ce 

dovedește că o apropiere a acestuia față de un asemenea model intelectual nu poate să fie pusă 

la îndoială. Urmărind o astfel de poziție, pentru a putea fi identificate aceste elemente comune 

dintre cele două cadre menționate, a fost realizată o analiză de ansamblu a gândirii 

structuraliste, fiind avute în vedere abordările realizate de către Claude Lévi-Strauss, cel care 

reușește să pună bazele unei astfel de forme de interpretare a miturilor, care se regăsesc în 

cadrul unor culturi diferite ale lumii. Am aratăt că aceste modele întreprinse de către 

gânditorul francez se ridică împotriva abordărilor etnologice, cele care nu reușesc să introducă 
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un criteriu obiectiv de interpretare, ce ar putea fi utilizat în vederea elaborării unei 

metodologii care să îndeplinească un criteriu de științificitate și care să se aplice în raport cu 

toate cadrele simbolice identificate în interiorul culturilor.   

 Pentru a putea să stabilească un astfel de principiu, ideea principală de la care pornește 

Lévi-Strauss este aceea că toate formele simbolice definitorii pentru societățile umane 

reprezintă o diversificare a unor elemente de bază simple, rolul cercetătorului fiind acela de a 

identifica și determina cadrele unor astfel de structuri. Cu alte cuvinte, în conformitate cu 

viziunea elaborată de către autorul francez, miturile regăsite la nivelul unei culturi se 

consolidează prin dezvoltarea unui număr de forme comune, similare pentru toate 

comunitățile umane. În acest context, gânditorul menționat apelează la o serie de abordări din 

cadrul lingvisticii, domeniu în care înțelesurile cuvintelor se consolidează mereu printr-o 

interconectare a unor elemente, cu toate celelalte care intră în alcătuirea structurilor specifice 

ale limbii. Lévi-Strauss consideră că o acțiune similară se petrece și în cazul miturilor umane, 

cele care se dezvoltă într-o manieră identică.   

 Așadar, aspectul cel mai important, care trebuie să fie clarificat în interiorul unor astfel 

de analize, este cel privitor la ideea de structură și maniera prin care existența unei astfel de 

forme specifice poate să îndeplinească criteriul de științificitate. Ideea de bază expusă de către 

Lévi-Strauss este aceea că mintea umană este incapabilă să tolereze experiențele care nu sunt 

integrate în anumite sisteme ordonate, ceea ce echivalează cu ideea că numai în interiorul 

unor forme cu specific structural sensul anumitor reprezentări simbolice poate să fie obținut. 

În acest context, este fundamentală ideea de joc, care se aplică în raport cu structurile de ordin 

binar care sunt definitorii, în gândirea autorilor structuraliști pentru specificul minții umane. 

Cu alte cuvinte, există mereu o împărțire între două forme contrarii, varianta aleasă în fiecare 

dintre aceste alăturări definind ulterior maniera de consolidare a sistemului general de 

ansamblu. Prin urmare, chiar dacă toate miturile care alcătuiesc și definesc culturile sunt 

diferite de la caz la caz, totuși, la nivel general, ele înglobează o serie de aspecte comune, 

garantate de modul în care mintea umană este configurată. 

 Urmând acestei poziții, jocul, care este privilegiat într-un astfel de context de către 

structuraliști, este cel de șah. În cazul acestuia, din infinitatea variantelor, care se pot combina 

pentru a alcătui o partidă, sunt actualizate, la fiecare mutare, doar unele formule distincte, cele 

care ajung să consolideze istoricul acelui joc. După cum consideră Lévi-Strauss, o formă 

similară se întâlnește și în cazul culturilor umane, acolo unde din infinitatea elementelor cu 

substrat mitic, care pot să intre în alcătuirea socio-culturală a unui anumit spațiu, este mereu 

realizată o alegere între două forme antitetice, modul ulterior în care se dezvoltă toate aceste 
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alegeri alcătuind miturile distincte ale unei societăți. De aceea, pentru speciful de gândire 

elaborat de gânditorul francez este important raportul care se stabilește întotdeauna între 

actual și potențial sau, cu alte cuvinte, între multitudinea elementelor care s-ar fi putut 

dezvolta în diferite contexte și cele care chiar au fost activate și au devenit parte componentă 

din dinamica simbolică a unei anumite forme culturale.  

 Următoarea parte a acestui capitol al lucrării, s-a îndreptat către descrierea specificului 

intelectual identificat în cadrul curentelor poststructuraliste, plecând chiar de la concluziile 

analizelor realizate în privința specificului de gândire elaborat de către Lévi-Strauss. După 

cum am prezentat, există o serie de elemente comune în cadrul celor două forme de gândire, 

care pornesc, în special, de la ideea că ambele modele percep culturile în materie de sisteme 

de coduri și de semne. Ceea ce diferențiază între cele două curente intelectuale amintite este 

maniera acestora de a se raporta la aceste structuri de bază regăsite la nivelul culturilor. Dacă 

structuralismul consideră că existența acestor forme se află dincolo de orice subiect epistemic, 

ceea ce asigură științificitatea unor astfel de categorii, logica dezvoltată de către 

poststructuraliști este una care se consolidează într-o manieră total distinctă. 

 Prin urmare, gânditorii poststructuraliști se raportează în principal la caracterul care 

este oferit teoriei. Analizele care sunt dezvoltate de aceștia arată faptul că un asemenea statut 

obiectiv nu poate să fie acordat în privința unor astfel de structuri, abordările cu specific 

deconstructivist aducând în vedere ideea că, de cele mai multe ori, aceste cadre se 

consolidează la nivel socio-cultural, prin dezvoltarea unor forme specifice ale puterii. În 

consecință, abordările poststructuraliste ilustrează ideea că structurile opuse, care intră în 

alcătuirea diferitelor societăți, nu beneficiază de un statut similar, consolidarea istorică a unor 

astfel de cadre arătând că există un raport de superioritate manifestat de dimensiunea care 

reușește să obțină de partea ei puterea. Astfel, acest curent de gândire încearcă să recupereze 

într-o manieră pozitivă diferența, ceea ce conduce la dezvoltarea unor mișcări specifice de 

emancipare, care au la bază epistemologia propusă de către autorii poststructuraliști. Prin 

faptul că astfel de idei pot să fie regăsite și în proiectul de gândire elaborat de către Ioan Petru 

Culianu, am putut stabili că savantul asimilează o logică poststructuralistă în cadrul modelului 

personal de interpretare a sistemelor religioase, pe care îl dezvoltă în ultima parte a vieții sale. 

 O altă formă de gândire, care influențează într-o manieră decisivă specificul de gândire 

al lui „Culianu american”, este reprezentată de către cognitivism. Acest model epistemic este 

unul care marca, într-o manieră extrem de fecundă, specificul intelectual al societății americane, 

atunci când savantul se stabilește la Chicago. Abordările cognitiviste au apărut la jumătatea 

secolului al XX-lea, în momentul în care unii cercetători au încercat să explice o serie de 



13 
 

trăsături specifice ale minții umane prin raportarea acesteia la primele modele de computere 

digitale care au fost alcătuite. În timp, importanța unor astfel de abordări a fost aceea că, prin 

intermediul unor cercetări empirice, s-a putut stabili maniera în care anumite structuri de bază 

ale minții sunt stimulate de anumite forme simbolice, facilitând maniera de dezvoltare și de 

transmitere a unor astfel de reprezentări. De aceea, urmărindu-se ideea unei analogii între 

mintea umană și computer, cercetătorii din cadrul acestei arii de studiu dezvoltă convingerea 

că structurile simbolice codificate de o anumită cultură dețin o funcție de software, toate 

celelalte funcții existente depinzând în manieră directă de această structură. 

 Ultima parte a capitolului al doliea vizează ilustrarea celor mai importante cadre care 

sunt dezvoltate în interiorul gândirii neopragmatiste. Îmbinând o serie de idei regăsite în 

cadrul pragmatismului clasic, cu anumite influențe din gândirea poststructuralistă franceză, o 

serie de autori, precum Cornel West sau Richard Rorty, elaborează un model de gândire care 

marchează într-o manieră semnificativă societatea americană. Mizând pe o formă epistemică 

anti-fundaționalistă, care are la bază un model de gândire pluriperspectivist, autorii 

neopragmatiști schimbă, într-o manieră decisivă, maniera de raportare la fundamentele 

cunoașterii. Totodată, valorificând o formă specifică de relativism, autorii din cadrul acestei 

forme epistemice ajung să gândească religia în lipsa adevărului, fiind valorificate doar acele 

elementele care înglobează o serie de valori fundamentale necesare în vederea constituirii și 

menținerii unor culturi. Într-un astfel de context, nu mai poate să existe o formă religioasă 

care să dețină un statut privilegiat, aspect care este semnalat și de Culianu atunci când descrie 

specificul societății americane, pe care îl asimilează și îl dezvoltă în studiile sale elaborate 

după momentul în care se stabilește în Statele Unite ale Americii.  

 Capitolul al treilea al tezei, numit „Clavis universalis” ca formă distinctivă a gândirii 

lui „Culianu american”, prezintă metoda de interpretare a sistemelor religioase pe care Ioan 

Petru Culianu o dezvoltă în ultimele sale studii. Cum această formă epistemică specifică a 

savantului este aplicată în raport cu gândirea gnostică, în prima parte a acestei secvențe a 

lucrării a fost realizată o prezentare de ansamblu a celor mai importante elemente ale modelului 

de gândire amintit. Gnosticii ilustrează o formă religioasă de ordin dualist, răspunzând la 

întrebările referitoare la problema răului, prin introducerea unui demiurg inferior, care s-a 

ocupat de crearea acestei lumi imperfecte, neavând nicio legătură cu Dumnezeul cel bun, ce se 

află dincolo de sferele acestei existențe în care oamenii sunt închiși. În consecință, elementul cel 

mai important care este urmărit de către o astfel de formă de gândire, vizează obținerea unei 

cunoașteri speciale, ce revelează oamenilor adevărată poveste a creației, ilustând apartenență 

reală a celor care reușesc să dobândească o asemenea cunoaștere. Cum ignoranța este cea care 
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definește statutul actual al lumii, un atribut al adevăratului Dumnezeu se întrupează în imaginea 

unui Mântuitor, cel care are rolul de a oferi oamenilor gnoza și, implicit, eliberarea în raport cu 

această formă de existență plină de rău și de imperfecțiune.  

 Într-o altă secvență a acestui capitol am întreprins o analiză modernă cu privire la 

elementele componente ale religiei gnostice, arătând faptul că există o multitudine de dileme 

în raport cu adevăratele mize pe care gnosticii le-au vizat prin elaborarea unui astfel de sistem 

de gândire. După cum am arătat în paginile acestui capitol, o înțelegere mai corectă asupra 

acestui sistem intelectual, care a fost elaborat în primele secole ale erei noastre, a fost 

facilitată prin descoperirea unor texte gnostice în prima jumătate a secolului XX. Un vast 

proces de traducere și de explicare a lucrărilor descoperite în Egipt și la Marea Moartă a făcut 

ca interesul față de gândirea gnostică să fie unul extrem de ridicat în ultimele decenii ale 

secolului trecut. Cu toate acestea, încă există o serie de dileme cu privire la o astfel de formă 

intelectuală, aspecte problematice pe care le-am ilustrat în cadrul acestui capitol.  

 O asemenea situație precară în raport cu abordările recente care prezintă doctrina 

gnostică este remarcată și de către Ioan Petru Culianu, cel care realizează o critică extrem de 

complexă față de formele moderne de gândire care au în vedere gnosticismul. Atenția 

savantului se îndreaptă către Școala germană de istorie a religiilor, cea care este acuzată de 

propagarea unor forme de gândire care realizează o serie de abuzuri interpretative în raport cu 

acest model intelectual. Principala acuză pe care o elaborează savantul, în raport cu modelul 

propus de către religionsgeschichtliche Schule, e aceea că este introdusă o origine eronată a 

acestui fenomen, ce marchează toate abordările ulterioare care sunt realizate în cadrul acestei 

discipline. Discutând o serie de elemente specifice ale doctrinei gnostice, Culianu infirmă 

ideea conform căreia locul de apariție al acesteia ar fi spațiul iranian, susținând că o astfel de 

perspectivă are la bază o serie de interese ideologice ce nu ar trebui să aibă vreo legătură cu o 

cercetare care ar trebui să îndeplinească un caracter științific. 

 Ultimele două părți ale acestui capitol ilustrează maniera în care Ioan Petru Culianu se 

raportează la modelul de gândire elaborat de către autorii gnostici. Considerând că o căutare a 

originilor unor astfel de fenomene culturale este greu de îndeplinit, savantul amintit este de 

părere că o asemenea formă intelectuală poate să apară în orice timp și în oricare spațiu, în 

momentul în care sunt îndeplinite o serie de caracteristici cu statut general. Cu alte cuvinte, 

metoda universală pe care o propune Culianu este alcătuită din două elemente: un set de reguli 

care codifică o serie de propoziții ontologice fundamentale și un mecanism binar de alegere. 

Astfel, gnosticismul se diferențiază, în viziunea exprimată de către savant, față de toate 

celelalte culturi ale perioadei, printr-o exegeză inversă, care este realizată în raport cu textul 
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Vechiului Testament. În consecință, autorii gnostici consideră că modelul divin, ilustrat în 

cadrul acestui text sacru, aduce în vedere un demiurg inferior, ce a creat această formă de 

existență, neavând însă nicio legătură cu adevăratul Dumnezeu, unul bun și perfect, fiind, în 

același timp, neimplicat în cadrul acestei lumi, față de care gnosticul trebuie să se elibereze.     

 Cel de-al patrulea capitol al lucrării, Jocurile minții și problema puterii la Ioan Petru 

Culianu, aplică metoda propusă de către gânditor în raport cu problema puterii. Aceasă formă 

intelectuală deține un statut extrem de important și în cadrul gnosticismului, momentul de 

accedere la cunoașterea oferită de gnoză echivalând cu obținerea unei forme specifice de 

putere (exousia). Consecința faptului că omul este închis în cadrul acestei lumi, caracterizată 

de o puternică formă de ignoranță, este aceea că se realizează o rupere completă a indivizilor 

în raport cu locul lor de proveniență. Cu toate acestea, în momentul în care se realizează 

dobândirea gnozei, omului îi este revelată adevărata sa origine, ceea ce conduce la o eliberare 

față de corp și de lume, puterea dată de o astfel de poziție fiind practic una nelimitată. Culianu 

sesizează o astfel de posibilitate și realizează o analiză extrem de amănunțită a consecințelor 

care ar putea să decurgă de pe urma acestei forme de înțelegere a existenței.      

 Extinzându-și analiza și asupra altor culturi, savantul la care ne referim ajunge să 

susțină ideea că riturile religioase îndeplineau în cadrul unor astfel de societăți un rol extrem 

de important. În viziunea dezvoltată de către Culianu, aceste practici specifice aveau funcția 

de a permite structurilor subiective ale puterii să se concretizeze, prin intermediul unor forme 

care să nu pună în pericol existența acelor societăți. Totodată, specialiștii sacrului din cadrul 

unor culturi reușesc să dobândească și ei o formă de putere, prin intermediul căreia sunt 

conduși către o practică specifică, antinomismul. Eliberarea, care decurge de pe urma 

desfășurării unor astfel de ritualuri, îi conduce pe acești practicieni la o formă de transcendere 

a limitărilor oferite de structurile socio-politice, ce nu mai reușesc să dețină un impact pentru 

viața celor care reușesc să atingă un astfel de nivel existențial. 

   Poziția cea mai importantă pe care o dezvoltă Culianu cu privire la acest subiect are 

în vedere o formă intelectuală specifică denumită de savant nihilism religios. Fiind diferită 

față de forma clasică de nihilism, pe care o propune tradiția filosofică post-nietzscheană, această 

realitate, întâlnită în cadrul unor societăți cu specific religios, apare ca o ultimă formă de 

apărare în raport cu totala modificare a manierei de organizare a acestor culturi, în favoarea 

unei dezvoltări în care puterea să nu mai aparțină doar structurilor religioase. Plecând de la o 

astfel de perspectivă, Culianu consideră că în cadrul societăților secularizate, cele care nu mai 

pot să asigure acele forme de manifestare ale puterii subiective în forme sigure și controlabile, 

asistăm la o apariție a fenomenului terorismului religios. Puterea aflată în stare pură, ce nu 
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mai poate să fie eliberată, se transformă în agresivitate, ceea ce poate să conducă la 

construirea unor viziuni care să dezvolte o serie de acțiuni distructive, atât la nivel personal, 

cât și în ceea ce privește dimensiunea socială. Poziția exprimată de către Ioan Petru Culianu 

este una relativistă, în care religiile nu mai dețin criteriul adevărului, iar această metaforă a 

unui creator tăcut are scopul de a permite tuturor manifestărilor religioase să existe, pentru că, 

în caz contrar, cei care ar deține un criteriu unic de adevăr, i-ar suprima pe toți cei care nu fac 

parte din categoria religioasă pe care ei o promovează. Aducând în vedere o serie de momente 

istorice în care o astfel de practică s-a realizat, savantul amintit încearcă să ofere o lecție în 

plus, prin intermediul căreia să ne îndreptăm către o viziune pluralistă.  

 Ultimul capitol al lucrării se intitulează Specificul religiei din perspectiva analizei 

structurilor psihice umane: o abordare sistematică a științei cognitive a religiei și realizează 

o deschidere către un domeniu de cercetare care se dezvoltă plecând de la o serie de 

perspective din cognitivism, prin utilizarea acestora în raport cu sistemele religioase de pe 

mapamond. Este vorba despre știința cognitivă a religiei, o arie de studiu care s-a dezvoltat în 

Statele Unite începând cu anul 1990. Culianu este unul dintre primii autori care realizează o 

aplicare a abordărilor cognitiviste în raport cu formele de religiozitate. Prin urmare, în prima 

parte a acestui capitol sunt analizate cele mai importante idei dezvoltate de savant cu privire la 

aceste abordări din aria de studiu pe care am menționat-o. 

 Astfel, sunt avute în vedere și analizate critic pozițiile lui Culianu, care susțin analogia 

minții cu un computer, ideea că formele simbolice ar reprezenta un software de bază pentru 

mintea umană și, de asemenea, perspectiva că religia ar reprezenta sistemul simbolic 

fundamental al indivizilor umani. În principal, ideea cea mai importantă, care este infirmată în 

cadrul studiilor mai recente din domeniu, este cea privitoare la analogia dintre mintea umană și 

computer. Chiar dacă această perspectivă a reprezentat ideea de bază din cadrul unei paradigme 

consolidate de-a lungul mai multor decenii din cognitivism, totuși, în anii din urmă, analizele 

au arătat că o astfel de viziune este extrem de limitată. În special este vorba despre capacitatea 

de stocare mult mai mare a unui computer și despre rapiditatea extrem de mare a acțiunilor 

unui calculator digital în raport cu procesele care pot să fie elaborate de mintea umană.   

 În partea a doua a acestui capitol este realizată o analiză de ansamblu a științei cognitive 

a religiei, fiind prezentate cele mai importante idei care sunt dezvoltate în cadrul acestei 

discipline de studiu. În paginile acestor secvențe ale lucrării au fost aduse în vedere teza 

naturaleții religiei, care este susținută de analizele unor cercetători cognitivi ai religiei, rolurile 

dimensiunii culturale în apariția și dezvoltarea reprezentărilor religioase, caracteristicile care ar 

trebui să fie îndeplinite de o anumită formă conceptuală pentru a putea să devină o reprezentare 
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divină care să se propage cu succes, precum și cele mai importante dileme, care pornesc de la 

abordările clasice din interiorul acestei arii intelectuale: problema Mickey Mouse și problema 

Zeus. Prin dezvoltarea unor astfel de subiecte, care nu sunt introduse în mediul intelectual din 

cultura noastră, lucrarea de față încearcă să propună o revalorificare a manierelor de analiză cu 

privire la subiectul religiei, mai ales astăzi când lumea din care facem parte devine tot mai 

cosmopolită și diversă, culturile umane intercalându-se într-o manieră tot mai accentuată, ceea 

ce face ca pluralismul să devină o necesitate. Constituind modele de analiză care să vizeze 

religiile dintr-o perspectivă strict culturală, noile maniere de interpretare a acestor structuri 

schimbă formele clasice de asimilare a unor astfel de practici.   

 În concluzie, această teză de doctorat realizează o analiză complexă în raport cu 

gândirea lui Ioan Petru Culianu, care nu se axează doar pe surprinderea celor mai importante 

idei dezvoltate de către savant în studiile sale. După cum am ilustrat, au fost aduse în vedere și 

formele de gândire care influențează maniera de elaborare a lucrărilor autorului pe care l-am 

avut în vedere, precum și posibilele dezvoltări epistemice care pornesc de la cele mai 

importante idei ale sale. Printr-o astfel de manieră interpretativă, acest studiu conduce la o 

revalorificare a exegezelor cu privire la gândirea savantului, care, de cele mai multe ori omit, 

cu sau fără intenție, cadrele ce fac posibilă elaborarea metodei universale a lui „Culianu 

american”. Încercând să demistifice abordările care susțin o despicare a gândirii autorului 

menționat, în două perioade extrem de diferite, această lucrare s-a îndreptat către 

poststructuralism, cu inevitabila descriere și a structuralismului, cognitivism și neopragmatism, 

pentru a constitui bazele de la care sunt preluate cele mai importante repere metodologice 

utilizate de Culianu de-a lungul carierei sale intelectuale.       

 Prezentarea amănunțită a istoriei gnosticismului, precum și a abordărilor recente cu 

privire la o astfel de formă religioasă, reușește să arate unicitatea gândirii lui Culianu, cel care 

elaborează o perspectivă asupra fenomenului care încă este utilizată în cadrul analizelor recente 

cu privire la acest domeniu. De asemenea, prin dezvoltarea subiectului referitor la problema 

puterii sunt semnalate o serie de probleme care afectează culturile contemporane, diverse forme 

de extremism religios fiind cele care conduc la pierderi de vieți omenești, precum și la acte 

agresive. Aceste fapte nu ar mai trebui să existe, dacă educația religioasă a oamenilor ar ține 

cont de modelul intelectual relativist propus de către Culianu, cel care se deschide către o formă 

de pluralism religios, în care religiile nu mai dețin un criteriu unic de adevăr, fiind toate la fel de 

adevărate sau la fel de false. Numai jocurile de putere sunt cele care dezechilibrează aceste 

constante și, conform viziunii savantului, nu îngăduie ca frumusețea reală a religiilor să fie cu 

adevărat percepută de oameni, cei care sunt niște căutători neobosiți ai divinului în lume. 
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