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Cînd doi intelectuali se hotărăsc să poarte un dialog în marginea crizei 

Occidentului, şansa ca din conversaţie să se desprindă idei clare e 

infimă.  

Arta ambiguităţilor spuse într-o limbă precaută ţine de a doua natură a 

gînditorilor moderni, iar prudenţa în exprimare atinge apogeul în Vest, 

locul unde presiunea ideologică este atît de făţişă că scrupulul 

conformist a devenit aerul firesc în care umaniştii îşi respiră timorarea. 

O timorare cu atît mai vădită cu cît e purtată în numele libertăţii de 

gîndire şi sub pretextul înlăturării interdicţiilor de orice fel, cînd de fapt 

la amîndoi simţi supunerea la un tipar de nuanţe care e deformator pînă 

la mutilare. E la mijloc un dresaj formidabil în virtutea căruia, în 

Occident, toţi umaniştii au ajuns să semene între ei, iar cei care nu 

acceptă reţeta mimetică fac figură de inadaptaţi iremediabili.  

Acesta e impresia pe care o lasă René Girard şi Gianni Vattimo, în 

cursul dialogului pe care l-au purtat, în cîteva secvenţe, în intervalul 

dintre 1995 şi 1996. Cum conversaţia lor arată că, preocupaţi fiind de 

alte chestiuni, cei doi nu găsesc puncte comune de discuţie, îngrijitorul 

ediţiei, Pierpaolo Antonello, spre a salva edificiul precar al volumului, 

le-a cerut fiecăruia cîte un eseu despre opera celuilalt, în intenţia de a-i 

înfăţişa, pe rînd, într-un exerciţiu reciproc de admiraţie colegială. 

Urmarea este că volumul are două părţi: una în care dialogul nu se leagă 

fiindcă cei doi au alte premise şi a doua în care, sub convenţia 

prevenitoare a comentării operei interlocutorului, fiecare trimite bezele 

politicoase în direcţia unor tomuri pe care le-a răsfoit parţial, în fugă, şi 

numai sub presiunea prilejului. E anevoie să te arăţi impresionat de nişte 

cărţi pe care, ignorîndu-le toată viaţa, le străbaţi în pripă din nevoia unui 

eseu graţios de flatare culturală, iar cei doi asta fac. De aceea, la capătul 



2 
 

lecturii, rămîi cu o nebuloasă de distincţii cărora nu le poţi găsi o 

coerenţă decît punîndu-le într-o ordine care nu e de găsit în carte. Cu 

alte cuvinte, refaci un colier dintr-o grămadă de mărgele aruncate 

alandala.  

Între cei doi, rolurile sînt distribuite cu decenţă de conjunctură. Girard e 

conservatorul resemnat care deplînge prăbuşirea spiritului apusean, în 

vreme ce Vattimo, înfăşurat în hlamida progresului, e rebelul care se 

smuceşte din dorinţa de a culca la pămînt şi ultimele interdicţii, mai 

puţin pe cele ale corectitudiii politice pe care o întruchipează cu 

aplomb. René Girard e măsurat, lucid şi împăcat, de aceea verdictele 

sale au sfîrşeala sentinţelor care cad prea tîrziu, în schimb Vattimo e 

înfocat, debusolat şi senin în aberaţiile pe care le rosteşte cu poftă.  

Punctul de plecare al discuţiei stă în constatarea unei evidenţe: spiritul 

Occidentului e pe năsălie şi situaţia nu oferă motive de încurajare in 

spe. Trăim o secularizare crasă sub imperiul căreia cultura a devenit un 

cuvînt gol, iar spiritul o farsă mediatică. O sleire cronică din care 

Occidentul, nemaiputîndu-se reface, se va stinge în favoarea valurilor 

migratoare care-i pătrund fără oprelişte graniţele. Să vedem atunci cum 

s-a ajuns la starea actuală. 

Girard propune o interpretare antropologică: secularizarea Apusului este 

consecinţa creştinismului, pentru simplul fapt că în religia lui Hristos 

sacrificiile au fost interzise. Departe de a fi o invectivă, logica lui Girard 

e subtilă şi plină de sagacitate. Potrivit ei, orice comunitate are tendinţa 

de a se autoregla graţie unor mecanisme ritualice de tip sacrificial. E ca 

şi cum energia negativă care se acumulează periodic în istoria unui grup 

are nevoie de o supapă prin care, eliberîndu-se, scuteşte grupul de 

conflicte interne. Dintotdeauna supapa aceasta a stat într-o jertfă cu 

alură ceremonioasă, bazată pe un sacrificiu de tip fondator. Mai precis, 

supapa constă în sacrificii periodice în care victima, după ce este 

omorîtă, este divinizată. Aşadar un procedeu totemic care asigură 

coeziunea socială prin energia eliberată în momentul jertfei. Cînd o 

societate adună prea multă dezordine, trebuie găsită o victimă care să 

preia asupra ei întreaga tensiune, spre a o duce dincolo o dată cu 
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moartea. Etimologic „sacrificiu“ înseamnă „sacer facio“ („a face ceva 

sacru“). Orice fiinţă care e supusă sacrificiului devine automat sacră, iar 

pe această pîrghie stă naşterea zeilor.  

În schimb, o societate care pierde obiceiul jertfelor se duce treptat de 

rîpă, dezorganizîndu-se din lipsa unui reglator de tensiune internă. Şi 

cum Occidentul stă pe religia lui Hristos, care este o religie fără 

sacrificii propriu-zise, întrucît euharistia e un Ersatz ineficient al jertfei 

totemice, sleirea europeană vine din pierderea obiceiului de a da 

omorului ritualic un sens regenerator. Simptomul descompunerii e chiar 

secularizarea: oameni toleranţi, mişcîndu-se într-un aer ateu, cărora nu 

li se mai trezeşte dorinţa de a se solidariza prin participarea la o jertfă 

exemplară. Căci atunci cînd toleranţa devine reflex cotidian, martirii şi 

ţapii ispăşitori devin teme ilicite. Dar, fără un ritual sacrosanct, 

autoritatea obştei se dizolvă şi, fără autoritate, nu mai există interdicţii, 

iar Occidentul e în situaţia de a se destrăma dintr-o libertate de tip facil, 

inspirată de o morală hedonistă. Comozi, civilizaţi şi înclinaţi spre 

plăcere, europenii nu mai au o virulenţă de apărare şi nici ardoare de 

expansiune. Pe scurt, ne aflăm la capătul unui ciclu care echivalează cu 

agonia Occidentului.  

În replică, Vattimo, spirit trecut prin şcoala deconstrucţiei de tip 

fenomenologic, nu numai că laudă secularizarea, dar deplînge faptul că 

mai sunt interdicţii de ordin religios care nu au fost încă desfiinţate. De 

pildă, italianul e de părere că Dumnezeu nu are nevoie de o instituţie 

privilegiată prin care să-şi manifeste providenţa, de aceea autoritatea 

Bisericii Catolice i se pare vetustă şi scandaloasă. Mai mult, detaliul că 

femeile nu pot fi hirotonite în papistăşie i se pare o inechitate 

irespirabilă, la fel cum nu pricepe ce rost au opreliştile morale de felul 

celor cuprinse în decalog. Cîtă vreme vor exista interdicţii, nu va exista 

armonie – aceasta e premisa doctrinarului „gîndirii slabe“. În aceeaşi 

logică de filistin ateu, lui Vattimo i se pare inadmisibil că, în crezul 

creştin, se afirmă că Iisus stă la dreapta Tatălui, ceea ce este o insultă 

adusă stîngii europene şi implicit o ofensă adusă egalităţii dintre sexe: 
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de ce neapărat Dumnezeu trebuie să fie de gen masculin şi de ce Iisus 

nu se aşază, cu smerenie filială, la dreapta Mamei? În faţa unui aşa 

torent de elucubraţii sprinţare, îţi dai seama că cine prinde pofta 

deconstrucţiei sfîrşeşte la balamuc, iar Vattimo e în condiţia 

intelectualului detracat pe care corectitudinea politică l-a adus în stadiul 

coconului steril. Optica lui e cea a unui hipiot de secol 21 încredinţat că 

omenirea va atinge pacea dacă, desfiinţîndu-se toate prohibiţiile, 

dragostea va domni netulburată peste tot.  

În contrareplică, Girard are tactul de a-i aminti că, fără interdicţii, o 

societate intră în anarhie şi că perspectiva unei omeniri însufleţite de 

dragoste universală e utopie infantilă. După ce a cochetat cu 

structuralismul şi cu fenomenologia, Vattimo sfîrşeşte în colaps 

speculativ de tip multiculturalist. Traiectoria sa e simptomatică pentru 

penuria de spirit în care se complac azi filosofii vestici.  

Accentul cel mai tăios îi aparţine lui Girard: „Filosofiile sînt aproape 

moarte; ideologiile sînt aproape răposate; teoriile politice sunt pe sfîrşite 

şi ele; convingerea că ştiinţa ar putea înlocui religia e de acum depăşită. 

Iar în lume se face simţită o nouă nevoie de religie, într-o formă 

oarecare.“ (p. 42) O religie despre care însă nici unul dintre interlocutori 

nu poate spune ceva.  

Volumul e instructiv prin aberaţiile lui Vattimo şi atrăgător prin 

punerile la punct, riguroase, dar pline de tact, ale lui René Girard. Îl 

citeşti spre a-ţi întări convingerea că de la intelectualii occidentali nu 

mai e nimic de sperat. Propaganda mediatică i-a neutralizat fără sorţi de 

întoarcere în bine.  

 


