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Cuvânt înainte
Am primit prin poºtã, în urmã cu un an, un volum intitulat
Bufniþa din dãrâmãturi, de al cãrui autor nu apucasem sã aud pânã
atunci  în pofida faptului cã interesul meu pentru vocile tinerilor
din generaþia lui a fost mereu cât se poate de viu.
Titlul cãrþii nu mã fãcea sã-i bãnuiesc conþinutul, deºi ºtampila
editurii lui Sorin Dumitrescu mi-ar fi putut oferi o indicaþie în acest
sens ; ba chiar ºi în privinþa calitãþii textului, cunoscând exigenþa
editorului (ºi, deopotrivã, excelenþa propriei lui scriituri).
Deschizând cartea ºi începând s-o citesc, am avut revelaþia unei
gândiri proaspete, trãite cu adevãrat (altfel spus : autentice), exercitându-se într-o zonã  aceea a Teologiei  în care asumarea tradiþiei
echivaleazã îndeobºte cu preluarea întocmai a unor formulãri îngheþate într-o terminologie vetustã, incapabilã sã mai transmitã cititorului vremii de azi un înþeles cu adevãrat viu.
Ei bine, ceea ce m-a impresionat cel mai mult citind textele
tânãrului teolog a fost ortodoxia lui deschisã, capacitatea lui de a
scrie teologie la timpul prezent, intrând astfel în dialog chiar cu
lumea în care trãieºte ºi lãsându-ºi acribia cãlãuzitã mereu de dragoste. Fãrã, bineînþeles, ca asta sã aducã dupã sine o dezlânare a
discursului. Dimpotrivã.
Dar nu cred cã e cazul sã mã afund în continuare în problematica
volumului de debut al tânãrului nostru autor ºi sã nu prezint cititorului, grosso modo, câteva din temele abordate de el în cartea de
faþã, începând cu aceea, de incontestabilã actualitate, nu atât a unei
încã relativ fragile postmodernitãþi efective, cât mai ales a unui
foarte organizat ºi extrem de ofensiv postmodernism programatic
al minoritãþii intelectuale occidentale ºi terminând cu o analizã de
mare sagacitate a operei teologice a pãrintelui Stãniloae, nu fãrã a
trece prin problematica extrem de incitantã a unui teolog britanic,
Andrew Louth, necunoscut cititorului român (fie el chiar interesat de
zonã), a cãrui tematicã acoperã fenomenologia ºi hermeneutica
întregului secol XX, beneficiind concomitent ºi de achiziþiile microfizicii
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ºi disciplinelor matematice ale aceleiaºi perioade. La fel de importantã  ºi, în acelaºi timp, deschizãtoare de orizonturi nebãnuite 
mi se pare a fi ampla analizã a operei teologice a altui britanic, John
Alaisdar Milbank, cu rãdãcini extrem de ramificate în problematica
filozoficã a contemporaneitãþii.
Cartea include un studiu dedicat operei, impresionantã ca întindere
ºi cuprindere, dar mai ales ca densitate, a filozofului francez Michel
Henry, care, alãturi de Levinas, Ricur ºi Marion, reprezintã ceea
ce s-a numit turnura teologicã a fenomenologiei franceze. Capitolul
în cauzã  el însuºi de o extremã densitate, tasând, ca sã spunem
aºa, sutele de pagini de-a lungul cãrora s-a putut desfãºura în toatã
complexitatea ei gândirea lui Henry  nu mai poate fi la rându-i
rezumat pentru a-i oferi cititorului o idee suficient de clarã ca sã fie
înþeleasã ºi acceptatã ºi, în acelaºi timp, suficient de complexã pentru
a nu lãsa pe dinafarã nici una dintre trãsãturile definitorii :
 nici a ceea ce apare ;
 nici (mai ales) a impalpabilului (ºi neobiectivabilului) fapt cã
(ceva) poate (este susceptibil de a) apãrea.

Aceastã impalpabilã diferenþã de nivel (ºi, aº spune, de consistenþã fiinþialã) (în care cã-ul, faptul cã, condiþioneazã densitatea
ontologicã a ceea ce) este întoarsã pe toate feþele, nu doar de filozoful
Michel Henry, ci ºi de exegetul sãu român, în aºa fel încât sã devinã
inteligibilã ºi pentru cititorul cãrþii.
Nu vãd un mai mare elogiu pentru un exeget  iar acest elogiu
Mihail Neamþu îl meritã din plin.
Mihai ªora

Soþiei mele, Ema

La sagesse nous envoie à lenfance.

Blaise Pascal

I

Cvadratura cercului teologico-politic :
un argument
Instituþii ºi modernitate
Istoria intelectualã a României moderne nu conþine un foarte
generos capitol consacrat teologiei. Ieºirea din regimul cultural
al turcocraþiei a fost lungã, dificilã ºi modestã în consecinþe
imediate. Este adevãrat cã Ortodoxia noastrã se laudã ºi astãzi
cu prezenþa, alãturi de celelalte mari episteme (dreptul, ºtiinþele
naturii, filozofia), la actul fondãrii primelor Universitãþi din
epoca Regelui Carol I. Aria limitatã de rezonanþã a seminariilor
ecleziastice (pe care, candid, Ion Creangã le numea fabrici de
popi) se lãrgea, într-o timidã încercare de atenuare a ºocului
secularizãrii. Resursele intelectuale raportate la nevoile pastorale se dovedeau însã foarte puþine  biblioteci, traduceri,
reviste de circulaþie. Asimetria dintre agenda publicã a Bisericii
ºi preocupãrile cãrturarilor curtaþi de ideologiile epocii era
mult prea dramaticã. De aceea, încercarea de a perpetua tradiþia universitarã germanã  care punea alãturi teologia ºi
filozofia, vârfuri ale piramidei umanioarelor  n-a dat roade.
La Iaºi, cursurile de teologie s-au þinut pentru foarte puþin timp
(1860-1864), ele fiind mutate apoi la Cernãuþi, în timp ce
Bucureºtiul (unde o facultate fiinþeazã încã în 1889) oferea o
prestaþie în gamã neconvingãtoare. Succese relevante s-au înregistrat cu precãdere în contexte de evoluþie strict personalã.
Secolul al XIX-lea a dat, fãrã îndoialã, câþiva importanþi
ierarhi cu staturã recunoscutã de cãrturari  un traducãtor
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tenace precum mitropolitul Grigorie Dascãlul al Ungrovlahiei
(1765-1834), un moralist îndrãzneþ ca arhimandritul Eufrosin
Poteca (1788-1858), un pedagog ºi diplomat de talia lui Andrei
ªaguna (1809-1873), un istoric competent precum episcopul
Melchisedec ªtefãnescu (1823-1892), un bibliofil de cuprinderea lui Dionisie Romano (1806-1873), un hagiograf ca vlãdica
Gherasim Timuº (1849-1911) sau un dogmatician, cu semnificative înclinaþii cãtre istoria religiilor, de talia mitropolitului
Irineu Mihãlcescu (1874-1948). Cu toate acestea, impactul teologiei asupra discursului public românesc al elitelor n-a fost
remarcabil. Pluralitatea de orientãri confesionale din România
n-a fost oglinditã în vii dispute intelectuale (Kulturkämpfe),
pentru care religia sã aibã mai mult decât un rol decorativ.
Clasicii culturii româneºti din veacul lui Titu Maiorescu
(1840-1917), I.L. Caragiale (1852-1912) ºi Mihai Eminescu
(1850-1889) n-au descoperit geniul mistic, splendoarea liturgicã, vigoarea intelectualã, conºtiinþa publicã ºi relevanþa socialã
a Ortodoxiei. Din ce motive ?
Pe lângã opacitatea polului secular rãmâne rezerva ºi complexul marginalitãþii dezvoltat în cercurile vãdit pravoslavnice.
Reflecþia politicã, pariul juridic ºi bricolajul paideic la care se obligau minþile cele mai luminate ale Regatului pãreau sã treacã,
în ochii reprezentanþilor oficiali ai Bisericii, drept simplã vanitate lumeascã. Comparatã cu Rusia polifonicului F.M. Dostoievski
(1821-1881) sau Grecia subtilului Alexandros Papadiamandis
(1851-1911), România dinaintea Unirii de la 1918 asculta vocea
aceleiaºi Ortodoxii ancestrale, cu infinite resurse ascetice ºi
sapienþiale, dar bulversatã de geometriile variabile ale spiritului
modern, timidã în faþa stilisticii culturale apusene, incapabilã
sã adopte tropul ironic al autodistanþãrii ori sã-ºi relativizeze
autoritatea în faþa unor generaþii profund frustrate politic,
economic ºi social. Un stat laic se nãºtea sub luminile Europei,
dar Biserica, nedumiritã, amâna aderenþa la chiar datele implacabile ale unui alt timp istoric, pentru care pluralitatea etnicã,
culturalã ºi religioasã era  ºi mai este încã  o premisã
juridicã ºi metafizicã fundamentalã. Ecclesia cãuta parcã doar
nostalgia pentru vârsta de aur a Bizanþului, imaginat ca
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spaþiu protector al Ortodoxiei  un paradis amniotic în care,
ereticii ºi pãgânii odatã alungaþi, pãcatul devenea improbabil,
dacã nu imposibil. Vânaþi de obsesiile acestui nombrilism sentimental, teologii Bisericii au fost aprigi în a sesiza módele
modernitãþii, mai curând decât a înþelege tiparele invizibile
ale noului Zeitgeist. Cu alte cuvinte, subiectul transcendental
al timpului occidental al lumii rãmânea opac în spatele numeroaselor sale instanþieri empirice.
Replica datã acestei stãri de lucruri n-a fost aºezatã pe
temeliile unei comprehensiuni înalte, ci mai degrabã forþatã de
apetitul polemicilor cazuistice. În disputa dintre partizanii orbi
ai modernizãrii anticreºtine ºi apologeþii miopi ai unei Ortodoxii structural antimoderne, riscul ideologizãrilor n-a fost
deloc mic sau aleator. Puþini oameni religioºi au clãtinat înþelegerea Ortodoxiei drept cutumã religioasã impersonalã, în
locul sensului originar al dreptei credinþe asumate personal ºi
trãite comunitar. ªi mai puþini cãrturari au pledat pentru
înþelegerea largã, înrãmatã conceptual ºi alimentatã istoric, a
Ortodoxiei. Alianþele între modernii conservatori (pentru care
tot ceea ce nu e necesar sã se schimbe e necesar sã nu se
schimbe) ºi creºtinii optimiºti (pentru care ordinea creaþiei a
rãmas bunã) n-au fost multe la numãr. O asemenea antantã,
capabilã sã protejeze deopotrivã tradiþia, dar ºi sã inhibe iluziile
teocratice, nu putea lua decât forma unui proiect instituþional.
Monahul benedictin ºi episcopul romano-catolic Raymund
Netzhammer, unul dintre marii invitaþi strãini care a iubit
România dintr-un deficit de entuziasm ºi printr-un surplus de
cunoaºtere, observa cu echilibrul sãu caracteristic tensiunea
între imperativul înnoirii, asumat de mediile culturale, ºi restanþele reformiste neachitate de oficialii Bisericii naþionale (die
Landeskirche) : este nevoie în ºcoli  nota ierarhul marþi, 23
aprilie 1907  de un învãþãmânt religios mai bun, este nevoie
ca preoþii sã-ºi îndeplineascã oficiul de predicatori, ca episcopii
sã se dedice mai mult asistenþei spirituale a clerului ºi poporului ºi ca mãnãstirile sã iasã din izolarea lor pentru a fi mai
de folos.
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