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Pãrinþilor mei





Mândrindu-ne cu multã neruºinare faþã de cei simpli, iar
uneori ºi faþã de cei ce ne întrec, socotim viaþa virtuoasã ca pe
o îndreptãþire la asuprire, dar nu ca pe o pricinã de smerenie
ºi de îngãduinþã. De aceea suntem socotiþi, chiar de cei ce
trebuie sã ne cinsteascã, ca o turmã uºuraticã. (...) Pânã
când vom rãmâne la jocurile copilãreºti, neprimind cuget
bãrbãtesc ?

Avva Nil Ascetul, Cuvânt ascetic (sec. V)

Va fi fãrã formã ºi fãrã frumuseþe ºi nevrednic de a fi
ascultat cuvântul despre Dumnezeu, rostit oricum ºi de oricine
ºi în timpul în care nu se cuvine.
Cãci socotesc cã aceia care au minte trebuie sã caute mult
timpul potrivit pentru a vorbi despre El.

Sf. Maxim Mãrturisitorul, Ambigua (sec. VII)

Cui îi mai pasã azi de teologi � afarã de teologi ?
Friedrich Nietzsche, Omenesc, prea omenesc (1878)

Iubirea realizatã este frumuseþe.
Pavel Florenski, Stâlpul ºi temelia adevãrului (1914)





Cuvânt înainte ºi notã lãmuritoare
la a doua ediþie

Sfârºitul lumii va veni când nu va
mai fi cãrare de la vecin la vecin.

Patericul românesc1

Fãrã exerciþiul iertãrii ºi al improvizaþiei n-am putea dialoga. Oral sauîn scris, comunicãm fragmentar, fãrã prea mult rãgaz, cu acuta conºtiinþãa imperfecþiunii. Viaþa însãºi pare sã fie o imensã parantezã. La începutulºi sfârºitul conversaþiilor pe care le propune cartea de faþã, autorul areacest sentiment durabil al nedesãvârºirii. Ar putea fi o scuzã faptul cãtoate textele reproduse aici sunt, în sens literal, niºte elucubrationes
theologicae ? Rezultat al unor insomnii netratate, nãscute din dialogulcu prietenii din vremea studenþiei, aceste schiþe depãºesc rareori limitele
unor contingenþe epistolare.

Bufniþa din dãrâmãturi îºi propune redescoperirea tonului profeticîn ambientul urban al teologiei. Pe acest drum, provocarea unor preju-decãþi postbizantine ºi a unor reflexe pietiste s-a dovedit inevitabilã.Printr-un spontan efect retoric, multe dintre eseurile de faþã n-au scãpatde �capcanele� generalizãrii. Totuºi, n-am vrea ca hiperbola sã spunãmai mult decât poate susþine o simplã figurã de stil. În prea multecercuri de �savanþi�, care nu mai pricep adevãrul ca orizont, ci ca exactitate,Biblia însãºi a ajuns sã fie deconstruitã pe temeiul neverosimilitãþii saleempirice. Când sunt prost citite, textele lui Ieremia ºi Amos nu pardecât o aglomeraþie de exagerãri. Pesemne ideologii corectitudinii politicevor vedea în tirada lansatã de Iisus împotriva fariseilor doar un abuz
de interpretare. La urma urmei, au existat printre farisei ºi caractereexcepþionale : Nicodim, bunãoarã (Ioan 3, 1). Pãrinþii Bisericii însã �

1. Citat de Antonie Plãmãdealã, Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea ortodoxã,Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 367.
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dintre care nu puþini mânuitori ai adjectivului � ne cer sã vedem înEvanghelie documentul care proclamã de sus valoarea infinitã a excepþiei,în contra gândirii masificate.Atunci când riscã sã spunã prea mult, aceastã carte nu vrea decâtsã confirme înþelepciunea tradiþiei, care vede în teologie un comentariula experienþa personalã a libertãþii. Eseurile de faþã se doresc a fi niºtepunþi între lumi care, de regulã, se ignorã. Oferim cititorului un mã-nunchi de însemnãri care pledeazã diletant ºi eclectic în favoarea dialoguluicritic dintre discipline ºi specializãri. Fãrã aceastã confruntare nu cred cãputem vorbi despre modernitate � ºi cu atât mai puþin despre Evanghelie.Secþiunea intitulatã �Areopag� discutã exigenþele mãrturisirii Crezuluiapostolic în cetate. �Teologia pentru Moromete� este o pledoarie în favoareagazetãriei creºtine � o idee întâmpinatã uneori de cãrturari cu un surâssuperior.Propriul rostirii teologice nu este doar vorbirea în ºoaptã, sub unpridvor mãnãstiresc, ci ºi adresarea rãspicatã, declamatã în centrulpieþei (care rãmâne totuºi o invenþie �pãgânã�, mai precis greceascã).Lipsitã de aceastã finalitate, recuperarea arhivisticã a monumentelortradiþiei riscã sã transforme Biserica într-un muzeu de antichitãþi. Adevã-ratul creºtinism se descoperã ºi se trãieºte nu în biblioteci, ci în viaþacomunitãþii. Sarcina intelectualului creºtin ni se pare a fi altoirea ºicultivarea acelor idei evanghelice care pot face dintr-o minoritate �sareapãmântului�. În acest fel, creºtinul participã nu doar la edificarea Tru-pului eclezial, ci ºi la viaþa comunitarã a cetãþii. În absenþa acesteicontribuþii decisive � atât de vizibilã în America vizitatã de Tocqueville �,orice societate modernã ar tinde sã devinã un spaþiu irespirabil.Ameninþatã de spectrul osificãrii prin uzul limbii de lemn, Bisericatrebuie sã redescopere virtuþile dialogului transparent ºi lipsit de preme-ditare. Fãrã un elementar exerciþiu de autocriticã, viaþa noastrã s-arputea pomeni, într-o bunã zi, sufocatã de blestemul fricii ºi lucrareafãrãdelegii. Mustrarea aduce vindecare. Adeseori, Evanghelia ne rosteºteadevãrul în faþã, luând dispensã de la înþelepciunea lumii, cea carepredã arta sofistã a compromisului. �Adaptarea� la sistem (entropic prindefiniþie) ne regleazã temperatura inimii în domeniul atotcuprinzãtor alcãldicelului. Aceastã opþiune nu este valabilã pentru cei care þin Cuvântuldumnezeiesc ca mãsurã a tuturor lucrurilor, a celor ce sunt ca cele ce sunt,ºi a celor ce nu sunt, ca cele care nu sunt. Din aceastã perspectivã amvrut sã discutãm responsabilitãþile civice ale Bisericii ºi ierarhiei, condiþiapoliticã a comunitãþii ecleziale ºi raportul acesteia cu Statul, Universitateaºi alte instituþii seculare. Un loc aparte îl are relaþia dintre BisericaOrtodoxã Românã ºi fosta poliþie politicã din perioada comunistã. Însfârºit, douã eseuri pseudo-areopagitice sunt în chip dureros dedicatetineretului ortodox ºi problemelor educaþiei din învãþãmântul teologic orto-dox. Mihi cura futuri.În capitolul �Eseuri critice� am adunat câteva comentarii pe marginea
unor teme antice sau volume recente. Predania interbelicã, redactatã de
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Gh. Racoveanu ºi patronatã de Nae Ionescu, rãmâne pânã astãzi odemonstraþie de excelenþã în istoria presei religioase ºi încã o dovadãcã nici un timp nu este prea sãrac pentru ca oamenii sã caute ºi sãafirme adevãrul. �Cunoaºterea de împrumut� se doreºte o glosã resemnatãpe marginea întrebãrii puse de Sf. Antonie cel Mare filozofilor din pustie :�Ce vine mai întâi : mintea sau cuvintele (noûs y grámmata) ?� (Vita
Antonii, 73). Provocarea este reluatã în alþi termeni ºi transmisã tuturorcelor furaþi, ca ºi subsemnatul, de visul tiranic al stimei de sine sau denostalgia burghezã dupã stabilitate. Dobândim aceste �idealuri� prinexaltarea cunoaºterii factuale a realitãþii (folosindu-ne de un nomenclatorde concepte exacte ºi de câteva reguli de inferenþã logicã). Idealul pozitivistal cunoaºterii � înþeleasã ca act de posesie � este trãdat de obsesiafilologicã a perfecþiunii în exprimare. Acestuia nu i se poate opune decâtexperienþa cunoaºterii liturgice, înþeleasã ca participare verticalã laviaþa de plinãtate ºi har a Dumnezeirii. Ea aduce cu sine destabilizareaverbalã ºi moartea simbolicã a subiectului. Conchidem prin a sugeraurgenþa recuperãrii unui mod non-verbal al cunoaºterii ; singura grama-tologie a Bisericii este, prin definiþie, pneumaticã ºi euharisticã.Am redescoperit diferenþa dintre amintire ºi reamintire printr-un peripluîn �lumea dispãrutã� zugrãvitã de unii dintre cei mai talentaþi scriitoriromâni iviþi dupã cãderea comunismului. Portretul vieþii de adolescentdin anii 1980-1989 ne-a ajutat sã remarcãm, din nou, cã între marilebinefaceri ale Revoluþiei anticomuniste se numãrã dreptul mãrturisiriiîn sfera publicã. Textul despre �puterea credinþei ºi arta speranþei�compileazã adnotãrile noastre simpatetice la o carte semnatã de unuldintre cei mai fecunzi eseiºti din România postdecembristã. �Ciornelefilozofice� se deschid cu o pledoarie în favoarea unui nou tip de criticãculturalã, arbitratã de Logosul increat al lumii ºi desfãºuratã în limiteleunei ontologii a participaþiei. Urmeazã douã eseuri referitoare la doiautori gata sã recunoascã eterna noutate a revelaþiei biblice (H.-R.Patapievici ºi J.-L. Marion). Faptul cã filozofia ajunge sã admitã, dupãdouã mii de ani, adevãrul radical al Evangheliei n-ar trebui sã ni se maiparã un paradox. Este concluzia spre care ne conduce ºi volumul Omulrecent, comentat dintr-un unghi critic ºi, deopotrivã, simpatetic în eseuldespre �cãutarea firului pierdut�.Dupã câteva însemnãri despre transparenþa liturgicã ºi nostalgiaparadisiacã a jocului (e.g., fotbalul), urmeazã o apologie a neînþelegerii caspaþiu epistemic intermediar. Neînþelegerea este locul simbolic al minþiiîn care o mai profundã cunoaºtere de sine poate anticipa recunoaºtereatainei lui Dumnezeu. Acest exerciþiu de recunoaºtere ºi recunoºtinþãpoate fi comutat de la un nivel individual într-un plan comunitar. Esteceea ce încearcã sã sugereze meditaþia noastrã teologicã asupra sensuluiistoriei ºi al maladiilor ei.O reflecþie asupra politicului îºi poate gãsi locul într-o inspiratãvecinãtate cu meditaþia monasticã. Este o descoperire fãcutã pe cont propriu,parcurgând câteva scrieri ale unor autori duhovniceºti din vechime
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(e.g., Evagrie Ponticul) sau contemporaneitate (e.g., arhimandritul Sofroniedin Essex ºi arhimandritul Emilianos Simonopetritul). Complementar,am inclus câteva �Staþii teologice� care trec în revistã condiþia lui Zaheuînaintea Crucii Domnului, problema reprezentãrii vizuale a Patimii luiIisus, statutul lecþionarului biblic ºi câteva glose despre metafizicã ºiteologice în opera lui Christos Yannaras.O notã bibliograficã oferã detalii despre traiectoria textelor înaintede culegerea lor în acest volum. Toate eseurile reluate aici apar într-oformã complet modificatã. Pentru cã ne-am dori reînviatã ºi tradiþia clasicãa scoliilor, am inclus între copertele cãrþii ºi câteva recenzii transformate.Aceste marginalia se nasc ºi mor, îndeobºte, ca niºte cãrþi poºtale. Le-amintrodus aici ca într-un colet rambursabil. Cititorilor dezamãgiþi de lipsaunor masive �studii serioase� nu le putem cere decât rãbdare ºi îngãduinþã.Drept compensaþie, am inclus câteva �nocturne� inedite.

*
Receptarea de care s-a bucurat prima ediþie a Bufniþei din dãrâmãturil-a îndemnat pe autor sã accepte provocarea unei noi ediþii. S-ar cuveni,înainte de toate, sã spun care este originea acestui titlu. �Bufniþa�evocatã de Psalmul 101 (în Septuaginta) nu reprezintã un simbol alMinervei, aºa cum au crezut unii. Cucuveaua filozoficã începe sã zboaredoar la lãsatul serii � o metaforã aºadar nepotrivitã pentru vârstatinereþii1. Nu despre geniul retrospectiv al gândului filozofic, ci desprenatura profeticã a cunoaºterii teologice am vrut sã vorbesc aici. �Bufniþadin dãrâmãturi� evocã mai degrabã imperativul vigilenþei sau, în limbajteologic, conºtiinþa nepticã. Patroana acestor rânduri locuieºte în copaculvieþii, migrând, doar cu bilet de întoarcere, cãtre pomul cunoaºterii.�Dãrâmãturile� sunt, evident, spaþiul lãuntric ºi exterior lãsat în urmã detrauma experienþei totalitare, care atârnã foarte greu pe lângã toate cele-lalte crize ale Bisericii în modernitate. Din acest motiv, am suplimentatsubtitlul cãrþii cu sintagma �Insomnii teologice în România postcomunistã�.Ca mulþi alþi contemporani trecuþi prin experienþa unei utopii barbare,am experimentat, la propriu ºi la figurat, insomnia, niciodatã lipsitã deriscuri. M-am strãduit ca aceste insomnii sã capete un caracter teologic,trãind într-o lume care s-a pus �la adãpost de veºnicie� (Ana Blandiana).Ce pot spune despre receptarea volumului ? Mai întâi, stocul de carteîn librãrii s-a epuizat foarte repede. Marcând un start cu imperfecþiuni,acest volum n-a avut parte, pesemne, de cititori neutri sau imparþiali.Unii au felicitat poziþia �conservatoare� asumatã împotriva curentului,

1. În cuvintele exacte ale lui G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie desRechts (Sämtliche Werke, vol. 7), Friedrich Frommann, Stuttgart, 1964,p. 37 : �Die Eule der Minerva beginnt ernst mit der einbrechender Dämmerungihren Flug�.
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precum ºi curajul îmbinãrii unei reflecþii filozofice cu angajamentul religiosexplicit. Publicul laic ºi mediile culturale au receptat cu generozitate mesajulcentral al cãrþii. Unii cititori severi din mediile bisericeºti au suspectat ocochetãrie cu �modernismul� lumii contemporane. Alþii, între care nu puþinefiguri sacerdotale, s-au simþit solidari cu rostirea unor adevãruri inavuabile.N-au lipsit nici cei iritaþi de obrãznicia unor pagini din carte, recomandândpurificarea pãcatului mândriei auctoriale cu ajutorul maºinii de topit hârtie.Din toate aceste reacþii am avut de învãþat. Sunt astãzi convins defaptul cã polemica jurnalisticã este un exerciþiu riscant chiar ºi atuncicând opereazã strict circumstanþial. A comenta starea de lucruri dinBiserica Ortodoxã este un lucru delicat, mai ales pentru cei care suntconºtienþi de natura tainicã a trupului lui Hristos. Fidelitatea, ca ºiluciditatea, se învaþã mereu din experienþa greºelii. Îmi spun astãzi cãpaginile sufocate de exasperare n-ar fi trebuit scrise cu sarcasm, dar îmilipseºte înþelepciunea celor desãvârºiþi. Dincolo de orice asperitãþi, credcã acest volum s-a nãscut înãuntrul unui legãmânt de fidelitate faþã deEvanghelie. Reacþiile adverse �la vedere� m-au mirat aºadar mai puþindecât declaraþiile otrãvite ale unor �confraþi� care au mereu ceva de comentatîn privat ºi foarte puþine de spus în public. Aceastã situaþie confirmãprovincialismul endemic al culturii române contemporane din care, ine-vitabil, discursul teologic face ºi el parte.Istoria ne aratã cã lipsa unor medii adecvate de comunicare sfârºeºtemereu printr-o celebrare a ipocriziei. De ce, în România, bârfele sunt demaximã suculenþã ºi aciditate, iar ideile n-au aderenþã ? Poate cã o partea rãspunsului se gãseºte în dinamica pedagogicã a primilor ani de formareîn ºcoli ºi universitãþi. Ca student al Facultãþii de Teologie Ortodoxã amputut auzi la cursuri comentarii cu privire la jocurile de culise aleultimelor alegeri episcopale. La fel, studenþii de la ªtiinþe Politice îºiurmãreau profesorii perorând despre criza diferitelor alianþe parlamentaresau coaliþii guvernamentale. Mult mai rari au fost cei capabili sã asumedemn ºi, prin urmare, public aceste poziþii de partizanat. Or, virtuteadialogului matur þine de capacitatea omului educat de a articula o poziþieteoreticã cu argumente la vedere. În cazul Bisericii, noþiunea sinodalitateinvitã la aceastã practicã deschisã, imunã faþã de umorile pasagere ºiidiosincraziile personale.Semi-clandestinitatea comentariului de chibiþ nu ar trebui sã aibãefecte mai puternice decât dezbaterea transparentã. Din pãcate, la noi,�spaþiul public rãmâne inevitabil contaminat de falsitate, de ipocrizie ºide ritualurile prin care viaþa noastrã intelectualã este adesea condamnatãla politeþea formelor fãrã fond. Astfel, spaþiul nostru public se dovedeºteun adãpost inadecvat pentru adevãr, descurajant pentru sinceritate ºiimpropriu pentru spontaneitate�1. Când aceastã convenþie a duplicitãþii
este ignoratã, reacþiile sunt impregnate de euforii false sau excese
1. H.-R. Patapievici, Despre idei & blocaje, Editura Humanitas, Bucureºti,2007, p. 74.
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resentimentare. Fie cã eºti idealizat, fie cã eºti ameninþat, în corespondenþa
privatã, cu linºajul, descoperi imposibilitatea dialogului într-un ambientclaustrofob, tipic pentru subculturile periferice.

Retipãrirea Bufniþei din dãrâmãturi într-o ediþie îmbunãtãþitã nuface elogiul încãpãþânãrii adolescentine, nici nu etaleazã aerul unei
victorii premature. O nouã apariþie era necesarã din cauza circulaþieirestrânse a primului volum. În al doilea rând, cartea include pledoarii
ºi argumente la care se întâmplã sã þin ºi astãzi la fel de mult. Desigur,formulãrile adesea pripite, confesive sau pur ºi simplu inelegante mã
nemulþumesc. Pe alocuri, tonul moralist ºi patetic, tributar amprenteistudenþeºti a primului manuscris, mã stânjeneºte. Este bine totuºi sã
reamintesc faptul cã aceste pagini au fost scrise între optsprezece ºi douãzeciºi cinci de ani. N-aº vrea deloc ca cititorul prezentei ediþii sã reþinã doar
discursul �deconstructivist� al primei pãrþi, unde unele accente doaraparent anticlericale (în fapt, ostile exclusiv lâncezelii) nu fac dreptate
enormei jertfe de talent ºi iubire pe care atâþia preoþi ºi laici dedicaþiBisericii o sãvârºesc, zilnic, în numele lui Hristos. Celor ofensaþi de
eventualele afirmaþii lipsite de nuanþã le cer în mod anticipat iertare.Mult mai importante îmi par deschiderile cãtre o hermeneuticã orto-
doxã a modernitãþii, îndatoratã tradiþiei primului mileniu creºtin, dardeloc captivã unui mit al �vârstei de aur�. Parteneri nemijlociþi ai acestei
conversaþii vii � prieteni, rude sau colegi de generaþie � m-au încurajatsã nu dispreþuiesc urmele acestor fremãtãtoare cãutãri din prima tinereþe.
Cred cu tãrie cã discursul profetic nu trebuie confundat cu etica revo-luþionarã a Europei postiluministe. Biserica nu cunoaºte revoluþii, ci
doar înnoiri lãuntrice pentru care motorul conºtiinþei este nu fariseismul,ci pocãinþa sincerã a mãdularelor sale. Instinctul prudenþei ne face
aºadar sã rezistãm tentaþiei �circularelor� sau �manifestelor� bazate peideologii protestatare, chiar ºi acolo unde nedreptatea pare strigãtoare
la cer. Critica nevredniciilor unui veac nu trebuie sã angajeze o per-spectivã sectarã sau dezabuzarea teribilistã. Altminteri, discursul isteric �
consacrat în epoca tranziþiei româneºti de unii vânãtori de �antihriºti� �aboleºte discernãmântul, porunca iubirii de vrãjmaºi ºi raþiunea practicã,
aflatã mereu în cãutarea de soluþii salvatoare. Aºadar, se cuvine sã fimconstructivi chiar ºi în ultima fãrâmã de tristeþe sau disperare. Avem
nevoie de umilinþã pentru ca mustrarea sã transforme inimile, iar nu sãrãneascã doar sensibilitãþile colective sau orgoliile individuale.

 Am operat în acest volum modificãri substanþiale. În primul rând,am eliminat cele mai multe obscuritãþi, imprecizii ºi erori strecurate în
prima ediþie. Am modificat ordinea textelor în interiorul fiecãrui capitol.Am explicitat apoi intuiþiile mult prea criptice, lãsând adesea loc pentru
dualismul atât de puþin ascetic : text vs notã de subsol. Acolo unde eranecesar, am suprimat pasajele redundante sau expresiile îndoielnice,completând sau reformulând eseuri întregi în lumina înþelegerii pe careo am astãzi despre subiectul tratat. Am adãugat ca �bonus� un singur
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text cald despre relaþia dintre Bisericã ºi fosta Securitate. Pe alocuri,am întãrit tezele cãrþii cu referinþe bibliografice suplimentare, fãrã sãmimez pedanteria ºtiinþificã ºi, încã ºi mai puþin, exhaustivitatea. Raþiunide ordin universitar ar fi cerut ca unele dintre textele incluse aici sã fieintegral rescrise. În faþa acestei provocãri, am decis ca Bufniþa din
dãrâmãturi sã pãstreze în linii mari ezitãrile primei redactãri. Îmipropun, în acelaºi timp, ca acest volum sã fie o ediþie definitivã.

Doresc sã mulþumesc tuturor celor care au sprijinit vocea subiectivãa acestei cãrþi ºi, mai ales, soþiei mele Ema. M-am bucurat totodatã desfatul pãrintesc ºi prietenesc al unor slujitori ai altarului, pe care dorescsã-i menþionez : ieromonahul Iustin Marchiº de la biserica Stavropoleosdin Bucureºti, în prezenþa cãruia am simþit puterea vindecãtoare arostirii adevãrului ; preotul Nicolae Marcu din parohia Micãlaca-Nouã aoraºului Arad, sacerdot transilvãnean mult încercat în anii grei ai comu-nismului, generos ºi mereu dezinteresat în slujirea aproapelui, alãturide care am contemplat � începând chiar cu anii de liceu � miraculoasasimbiozã între cultul liturgic ºi savorile bibliotecii ; preotul Adrian Deteºanudin Braºov, pildã vie ºi rarã a ospitalitãþii creºtineºti ; ºi, deloc în ultimulrând, tânãrul preot Iulian Aniþei din Houston (Texas), dedicat misiunii
ortodoxe într-o lume care descoperã treptat comorile Rãsãritului creºtin.
Desigur, rãmân singurul rãspunzãtor pentru afirmaþiile din aceastã carte.

Sunt sincer recunoscãtor editorilor ºi redactorilor care, în ultimiizece ani, au acceptat sã publice materiale predate, nu o singurã datã,într-un format nesatisfãcãtor. Doresc sã le mulþumesc tuturor celor care,mai ales prin critici, dar ºi încurajãri, m-au ajutat sã le ameliorezcalitatea. Nu pot onora aici numele tuturor celor care au citit acestvolum, care au participat la câteva lansãri în librãriile din þarã ºi cãrorale datorez un cuvânt de mulþumire. Rãmân în mod special recunoscãtorprietenului Bogdan Tãtaru-Cazaban, care a facilitat apariþia primeiediþii ºi a recomandat volumul Editurii Anastasia. În 2005, cartea a fostlansatã cu mult entuziasm de cãtre dl Sorin Dumitrescu, cãruia îi mulþumesc.De asemenea, adresez un gând de sincerã preþuire dlui Alexandru Bercea,
care a sprijinit cu generozitate ieºirea de sub tipar a primei ediþii. Însfârºit, sunt bucuros cã dl Silviu Lupescu a acceptat includerea acestuivolum în programul Editurii Polirom pentru anul 2008. Bufniþa din dãrâmãturi se dedicã pãrinþilor mei, celor care, uneoride foarte departe, m-au sprijinit în anii impreciºi ai debutului.

M.N.
1 ianuarie 2008

Praznicul Sf. Vasile cel Mare



Cuprins
Cuvânt înainte ºi notã lãmuritoare la a doua ediþie ......................... 9

Capitolul I
Areopag

Teologia pentru Moromete ................................................................... 19
Gazeta, între sinod ºi ºezãtoare ...................................................... 19
Predica scrisã ................................................................................... 20
Misionarismul cultural ................................................................... 22
ªovãieli ............................................................................................. 23
În concluzie ....................................................................................... 25

Soarele ºi semiluna Ortodoxiei ........................................................... 28
Adevãrul dificil ................................................................................ 28
Excurs : drumul cãtre libertate ....................................................... 30
Taxa de intrare ................................................................................. 36
Mita ºi mitra valahã ....................................................................... 38
Cartea de bucate .............................................................................. 40
Profeþii pustiei ºi glasul patriei ...................................................... 42
Ecouri balcanice ............................................................................... 45

Tineretul ortodox .................................................................................. 48
Absenþa reperelor ............................................................................. 48
Conferinþele duhovniceºti ................................................................ 50
Criza parohiei ºi tentaþia pietistã .................................................. 51
Simþul rãspunderii .......................................................................... 54
Studiu ºi liturghie ........................................................................... 58
Mãrturisirea în �vremuri sãrace� ................................................... 60
Nu reproºuri, ci deziderate ............................................................. 62
Epilog ................................................................................................ 63



Þiganii, Biserica ºi statul .................................................................... 65
Recensãmântul ................................................................................. 65
Apropieri stilistice ............................................................................ 67
Puþinã istorie europeanã ................................................................. 69
Inter nos ........................................................................................... 71
Ortodoxia ºi datoria rãscumpãrãrii ............................................... 74
Urgenþa integrãrii ............................................................................ 78

Reforma învãþãmântului teologic ....................................................... 80
Principiile teologice ale educaþiei ................................................... 80
Condiþii de viaþã .............................................................................. 81
Maestru ºi discipol ........................................................................... 83
Profesoratul ºi programa ................................................................ 85
Noutatea ........................................................................................... 86
Metoda predãrii ............................................................................... 88
Concluzii ........................................................................................... 91

Cateheza liturgicã ºi canoanele memoriei ........................................ 93
Prioritatea gestului .......................................................................... 93
Mitul neutralitãþii ............................................................................ 94
Dilema educaþiei seculare ............................................................... 96

Despãrþirea apelor : Biserica ºi Securitatea ..................................... 99
Tabloul confuziei .............................................................................. 99
Toamna smintelilor ........................................................................ 100
Prologul cãderii .............................................................................. 101
Refuzul fatalitãþii .......................................................................... 103
Presiunea externã ........................................................................... 104
Riscul ipocriziei .............................................................................. 105
Pãcatul turnãtoriei ........................................................................ 106
Mãrturisirea publicã ..................................................................... 107
Epistola unui pãstor ...................................................................... 108

Capitolul II
Eseuri critice

Predania uitatã ................................................................................... 113
Momentul oportun ......................................................................... 113
Critica din interior ........................................................................ 115
Nunc pro tunc ................................................................................ 116



Constituþia hermeneuticã a tradiþiei ............................................... 118
Etica revoluþionarã ........................................................................ 118
Tradiþia gestantã ........................................................................... 119
Tradiþia amputatã ......................................................................... 120
Tradiþia ca disertaþie ..................................................................... 122
Utopie ºi kitsch .............................................................................. 123
Necesitatea prejudecãþilor ............................................................. 125
Ergo ................................................................................................. 127

Cunoaºterea de împrumut ºi oroarea de vid .................................. 128
Cunoaºterea poeticã ....................................................................... 128
Vârsta eticã .................................................................................... 130
Multiplul ......................................................................................... 132
Seducþia ambiguitãþii .................................................................... 133
�Un singur lucru trebuieºte� ......................................................... 134

Topologia centrului ºi avatarurile scriiturii ................................... 136
Scriitura : între formã ºi conþinut ................................................ 136
Localizarea centrului ..................................................................... 137
Eseul ºi generozitatea diletantã ................................................... 139
Lumea ca suprafaþã textualã ........................................................ 141

Memoria adolescenþei sub comunism .............................................. 144
Hipomnezia .................................................................................... 144
O tinereþe demolatã ....................................................................... 145
Forjat, turnat, excavat ................................................................... 148
Sectorul flegmei .............................................................................. 151
Remediul plimbãrilor .................................................................... 152

Puterea credinþei ºi arta speranþei. Vocaþia teologieipolitice în mileniul trei ...................................................................... 154
O altã cetãþenie .............................................................................. 154
Purificarea ...................................................................................... 156
Teologie ºi economie ....................................................................... 158
Drumul spre rãdãcini .................................................................... 164
Un eveniment, nu o instituþie ....................................................... 167
Creºtinismul urban ........................................................................ 170

Asceza mãrturisirii creºtine. Scrisoare cãtre un prietende departe ............................................................................................ 173



Capitolul III
Ciorne filozofice

În cãutarea firului pierdut. Lectura modernitãþiiîn perspectiva lui H.-R. Patapievici ................................................. 185
Nuanþe ............................................................................................ 185
Reuºite ............................................................................................ 186
O noutate româneascã ................................................................... 188
Genealogia medievalã a modernitãþii .......................................... 192
Modernitate ºi deicid simbolic ...................................................... 197
Soluþia teologico-politicã ............................................................... 202
Locul mãrturisirii religioase ......................................................... 206
Retorica întemeierii ....................................................................... 209
Pentru o poeticã liturgicã .............................................................. 213

Pentru buna folosire a maladiilor istorice ...................................... 216
Timpul perfect ................................................................................ 216
Un destin comun ............................................................................ 218
Istorie ºi universalitate ................................................................. 219
Spirala istoriei sacre ..................................................................... 220
Totalizarea misticã ........................................................................ 223
Revelaþiile orizontalei geografice .................................................. 225
Limitele reprezentãrii .................................................................... 228
Ireductibilul poetic ......................................................................... 230
Pogorârea la iad ............................................................................ 233
Co-naissance .................................................................................. 235
Memoria suferinþei ......................................................................... 237
Recapitulatio .................................................................................. 240

Revelaþiile fenomenologiei ................................................................. 242
Paradoxul paradoxurilor .............................................................. 242
Mãrturii biblice .............................................................................. 243
Neutralitatea modernã .................................................................. 245
Moºtenirea postkantianã ............................................................... 247
Debutul fenomenologiei ................................................................. 248
Turnura francezã ........................................................................... 249
Deschideri suplimentare ................................................................ 251

Metafora vieþii ºi complexul ludicitãþii ........................................... 252
Sensul jocului ................................................................................. 252
Detur fenomenologic ...................................................................... 253
Apofatica mingii ............................................................................ 256
Fotbalul ca eveniment ................................................................... 257



Cine dã ºi cine priveºte ? ............................................................... 258
Paradisul nostalgiei ludice ........................................................... 259

Despre virtuþile apofatice ale neînþelegerii .................................... 260
Rãul inexplicabil ºi refuzul judecãþii ........................................... 260
Însemnãtatea neînþelegerii ............................................................ 261
Abundenþa mirãrii ......................................................................... 263
Celãlalt sau tãrâmul fãgãduinþei ................................................. 264
Epilog .............................................................................................. 266

Capitolul IV
Întâlniri monastice

Evagrie Ponticul ºi conflictele interpretãrii ................................... 269
Un avva enciclopedic ..................................................................... 269
Exegeza monasticã ......................................................................... 273
Filologia fãrã mãnuºi .................................................................... 275
Situl eclezial al interpretãrii ........................................................ 279
Limitele pozitivismului ................................................................. 281

Îngerul Silezian .................................................................................. 284
Vasul rãbdãrii ºi chipul blândeþelor ................................................ 290

Taina firescului .............................................................................. 293
Amintiri ºi cumpene ...................................................................... 294
Teofil duhovnicul ........................................................................... 297
Mesagerul bucuriei ........................................................................ 298

Regãsirea paradisului. Note de lecturãla arhimandritul Emilianos .............................................................. 300
Ereditatea misticii bizantine ........................................................ 300
Renaºterea permanentã ................................................................. 302
Asceza deciziei ................................................................................ 304
Absenþã sau retragere ? ................................................................. 305
Denunþul mondenitãþii .................................................................. 307
Darurile ascezei .............................................................................. 309
Monahismul : de la credinþã la cunoaºtere ................................. 311
Nunta filocalicã ............................................................................. 314
Ascultare, feciorie, sãrãcie ............................................................ 316

Sensul ontologic al pocãinþei. Marginalii la teologiastareþului Sofronie .............................................................................. 319
Tinereþea unui sfânt ...................................................................... 319
Drumul spre Athos ......................................................................... 321



Europa ............................................................................................ 323
�Scriitorul iscusit� ......................................................................... 324
Un interpret congenial ................................................................... 326
Pocãinþa ºi revelaþia principiului ipostatic ................................. 327
�Vechi ºi noi� în teologia Stareþului Sofronie .............................. 332
Teologia persoanei ºi roadele compasiunii .................................. 334
Epilog .............................................................................................. 335

Capitolul V
Staþii teologice

Lecþionarul biblic ................................................................................ 339
Ediþia jubiliarã a Bibliei .............................................................. 339
Unitatea cruciformã a Scripturii ................................................. 341
Reabilitarea lecþionarului ............................................................. 345
Situl eclezial al interpretãrii ........................................................ 348

Scriptura îºi dã Cuvântul .................................................................. 351
Zaheu, vameº ºi prieten .................................................................... 356
Icoana Crucii ºi vestea Învierii ........................................................ 360
Metafizicã ºi teologie : lectura lui Christos Yannaras .................. 363

Cadrul filozofic .............................................................................. 363
O criticã .......................................................................................... 364
Sursele idolatriei conceptuale ....................................................... 367
Convergenþe teologice ..................................................................... 370
Situl liturgic al teologiei ............................................................... 372
Concluzii ......................................................................................... 374

Epilog : critica teologicã ºi dezbaterea culturalã
Absenþe din societate ..................................................................... 377
Mãrturisirea publicã ºi polifonia culturalã ................................ 379
Atributul nuanþelor ....................................................................... 383
Arta improvizaþiei .......................................................................... 386

Notã bibliograficã ............................................................................... 389
Ecouri critice la volumul Gramatica Ortodoxiei. Tradiþiadupã modernitate................................................................................ 391


