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Cuvânt către cititor

În lumea occidentală, odată cu modernitatea, ierarhiile de valori au fost laicizate și împinse
dincolo de sfera absolutului transcendent evoluând, apoi, în virtutea unei transcendențe reînnoite
sub semnul interferenței dintre relativ și absolut. Chiar dacă o anumită structură transcendentă a
valorilor se conservă, acestea sunt încărcate cu conținuturi laicizate și conectate puternic la
experiența ființei individuale, ce se manifestă în libertatea și responsabilitatea sa. Transformările
profunde pe care le înregistrează valorile religioase și imaginarul religios sunt foarte vizibile mai
ales în dinamica ideologiilor naționale și a puterii cu care sunt învestite acestea.

Pentru a clarifica legătura dintre religie și ideologie în sfera globală este necesar să
înțelegem că ordinea globală de azi nu este una religioasă. Însă aceasta nu presupune în niciun caz
că religia nu are un loc important în dezbaterea privitoare la sistemul global, mai ales dacă ținem
cont că anumite instituții religioase acționează ca instituții globale. Cu toate acestea importanța
globală a sistemelor religioase nu face mai religioasă ordinea globală statuată pe standardele impuse
de o ierarhie axiologică seculară. Iar, pe de altă parte, laicizarea are și un alt efect: religia beneficiază
de o importanță sporită atât la nivel social cât și la nivel global.

În înțelegerea globalizării esențial nu este faptul că anumite procese au o cinetică
asemănătoare pe tot globul, ci faptul că elitele unei societăți plasează propria lor societate într-o
ierarhie globală.

To the Reader

With modernity, in the western world, the value hierarchies have been secularized
and pushed beyond the sphere of the transcendent absolute, then evolving due to a renewed
transcendence under the sign of the interference between the relative and the absolute. Even
if a certain transcendent structure of values is preserved, these are filled with secular contents
and are strongly connected to the experience of the individual beings who manifest themselves
in freedom and at their own responsibility. The profound changes that religious values and
religious imaginary record are mostly visible in the dynamic of the national ideologies and
the power they are endowed with.

In order to clarify the relationship between religion and ideology in the global sphere,
it is necessary to understand that nowadays’ global order is not a religious one. But this does
not imply by all means that religion has not an important place in the debate regarding the
global system, especially when we take into consideration that certain religious institutions
act as global institutions. Nevertheless, the global importance of religious systems does not
make more religious the global order based upon standards imposed by a secular axiological
hierarchy. While, on the other hand, secularization has also another effect: religion benefits
of an enhanced importance both on a social and a global level.

The fact that certain processes have a similar kinetics on the entire globe is not
essential in understanding globalization, but essential is the fact that the elites of a society
place their own society within a global hierarchy.


