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Tarmo Toom (ed.), The Cambridge Companion to Augustine's 'Confessions',
Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 340 p.
Augustine is
a notorious writer
not only for the
theological
space,
but also for the
philological or the
philosophical one.
His works have
benefited during the
time by interesting
comments and there
are also published a
few
repertories
containing the titles
dedicated to his
work (cf. Pierre
Courcelle, Recherches
sur les Confessions de
Saint
Augustin,
Nouvelle
édition
augmentée
et
illustrée, Paris, Les
editions de Boccard,
1968) and also a few
introductions whose
aim is to help the
reader to develop a
better understanding of his Confessions (for example: John O'Meara, The
Young Augustine. An Introduction to the Confessions of Saint Augustine, London,
Addison-Wesley Longman Publishing, 1980). Still, a Cambridge Companion to
his work is, a its coordinator, Tarmo toom from Georgetown University
(Washington DC) underline in its introduction (p. 1-8), usefull and
necessary.
Segmented into three big parts, written by researchers from different
geographic and academic backgrounds, the research speaks, as expected,
about the circumstances of composition of the work (p. 9-60), the main
themes and topics contained there (p. 61-241) and its reception and the
reading strategies (p. 243-334).
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The first part, that contains research signed by Carolyb Hammond,
Annemare Kotze and Hason David Bedhun, speaks about the
circumstances of the compositions and aspects like time, title and other
elements of the genesis of the aforementioned book (p. 9-27), the structure
and the genre that he creates in the Christian space (p. 27-45), but also
about the anticipated readers (p. 46-60). The three authors therefore manage
to present the aspects regarding the paternity of the book, the way how
important experience of his life have determined the bishop of Hippo to
write and also about its first readers and the way how they have encouraged
him to continue, offering to the reader a landscape that will be surely useful
for his or her future road in understanding Augustine and his ideas.
The second one is opened by the famous Marie-Anne Vannier (p.
63-74) who focuses on the first part of the work and speaks about the
beginning of Augustine's road to Christianity, presenting under the title
"aversion and conversion" the way how he arrived to become part of a
community that he disagreed with in the beginning. Later, his cosmogony
and the way how he was for a time part of manicheist movements (p. 75-91)
are presented by Matthew Drever and the way how the sin brought him to
faith is (92-106) presented by Johannes van Oort. Topics like grace (p. 107122), God (p. 123-137), love (p. 154-174), memory (p. 175-190), philosophy
(p. 191-207), pride (p. 208-226) or soul (p. 227-242) are later presented by
researchers like Volker Henning Drecoll, Paul Gan Geest, Anne-Isabelle
Bouton Toublic, Sarah Byers, Lenka Karfikova, Ciovanni Catapano, Notker
Baumann and Phillip Cary.
The last part contains another 5 texts signed by Gert Partoens, Eric
Leland Saak, Katrin Ettenhuber, Patrick Riley and Mark Vessey and faces
topics like the transmission of manuscripts in English translations (p. 245262), the way how Middle Ages theology and culture perceived him and his
work (p. 263-276), but also in other contexts like the Reformation (p. 277294) or the enlightenment (p. 295-316).
Rich in bibliography and information and offering an overview not
only on Augustine's masterpiece, but also on the aspects regarding its
creation, the influences exercised on the author and his ideas by different
contexts and experiences, but also on the way how it has been received
during the centuries and transmitted, The Cambridge Companion to Augustine's
Confession is not only an important and useful research, but also a work that
brings a new light on the life and work of Hippo's bishop and creates
bridges between him and other authors and topics of research.

Iuliu-Marius MORARIU
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Liliana Popa, Sașii la răscruce de vremi. Însemnări ale unor preoți sași din
Transilvania din vremea Primului Război Mondial, studiu introductiv IoanNicolae Popa, traducere din limba germană Liliana Popa și Monica Hriscu,
Cluj-Napoca, Editura Curs, 2018, 314 p.
Istoria culturală, în general, și
memorialistica, în particular, au ocupat
un palier larg al discursului istoriografic
românesc și european referitor la Primul
Război Mondial mai ales în ultimul
deceniu,
când
s-a
comemorat
centenarului marii conflagrații care a
schimbat configurația politică a Europei
și a Lumii. Războiul a însemnat nu
numai confruntarea armată a diferitelor
state și alianțe militare, ci și o profundă
bulversare a vieții comunităților și a
milioane
de
oameni
simpli.
Memorialistica, cu toate tipurile de
scrieri încadrabile acestui gen literar,
oferă o prezentare foarte sugestivă a
ceea ce a însemnat impactul războiului
asupra omului ca individ și colectivitate, ilustrând o altă dimensiune a
istoriei anilor 1914-1919.
Sașii ardeleni, o comunitate etnică germană de confesiune evanghelicluterană numărând în anii respectivi puțin peste 220.000 de persoane în
interiorul arcului carpatic, au participat la efortul de război al AustroUngariei la fel ca și celelalte națiuni ale vastei și multinaționalei monarhii
dunărene. Populație majoritar rurală, dar cu o viguroasă elită politică,
culturală, religioasă și economică urbană, sașii au locuit, de-a lungul istoriei
lor de opt veacuri, în peste 300 de așezări răsfirate în zona de sud, sud-est și
nord-est a Transilvaniei. La fel ca și în cazul concetățenilor lor de alte etnii
și confesiuni, inima comunității săsești a reprezentat-o biserica localității, iar
cheagul coagulant al „săsimii” l-a reprezentat Biserica Evanghelică C.A. cu
sediul la Biertan (1572-1867), iar din 1867 la Sibiu. Păstorii comunitățiilor,
numiți adesea „Vater”, părinte sau tată, s-au aflat în fruntea comunităților
lor de credință și limbă, bucurându-se de cinste și prestigiu atât în rândul
conreligionarilor lor, cât și a celorlalte națiuni și confesiuni ale Transilvaniei,
nu numai datorită demnității lor clericale, ci și datorită formației lor
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intelectuale, majoritatea având studii superioare la universități germane.
Conștienți de responsabilitatea lor misionar-pastorală, dar și de cea
educațional-culturală și istorică, de păzitori și cultivatori ai memoriei
comunității lor etnice și religioase, episcopii sașilor i-au îndemnat pe preoții
lor, încă din secolul al XVII-lea, să scrie cronici sau cărți memoriale
(Gedenkbücher) ale parohiilor păstorite. Mai conștiincioși sau mai
delăsători, preoții s-au conformat și au notat sub forma unui jurnal sau a
unor memorii tot ceea ce s-a petrecut important în viața parohiei și a
enoriașilor lor. Redactate și păstrate de-a lungul trecerii timpului în parohii,
apoi colectate la centrele decanatelor (protopopiatelor) și în arhiva centrală a
Bisericii Evanghelice C.A. de la Sibiu, aceste cronici și cărți memoriale
reprezintă astăzi izvoare valoroase pentru cunoașterea vieții trecute a
respectivelor localități și a oamenilor care au fost.
Liliana Popa, istoric și arhivist sibian, a cercetat ani la rând acest bogat și
inestimabil material documentar păstrat de arhivele Bisericii Evanghelice
C.A. din România, oferind istoriografiei și publicului larg mai multe volume
de documente intitulate sugestiv „boabe de grâu” și „lăsând cărțile
bisericești să vorbească”. În contextul comemorării centenare a Marelui
Război și a aniversării Marii Uniri din 1918, Liliana Popa a publicat atât în
limba germană, cea originală în care au fost scrise aceste cronici parohiale,
cât și în traducere românească, două volume în care restituie fragmente din
17 cronici parohiale ale preoților sași care acoperă intervalul anilor 19141919. Apărute în toamna anului 2018 la editura clujeană Curs, cu sprijinul
financiar al Departamentului pentru Relații Interetnice al Secretariatului
General al Guvernului României, prin intermediul Forumului Democrat al
Germanilor din România, „Neue Zeiten brechen an. Aufzeichnungen
siebenbürgisch-sächischer Pfarrer aus der Zeit des Ersten Weltkriegs”, cu o
introducere de Martin Bottesch, respectiv „Sașii la răscruce de vremi.
Însemnări ale unor preoți sași din Transilvania din vremea Primului Război
Mondial”, cu un studiu introductiv de Ioan-Nicolae Popa, volumele oferă o
radiografie unicat în istoriografia românească a Marelui Război. Unicat,
deoarece, pe de o parte, este prima lucrare care fructifică memorialistica
unui segment vocațional și socio-profesional din anii primei conflagrații
mondiale, clerul luteran, iar pe de alta, pentru că se axează asupra micii
istorii, a parcursului a 17 comunități evanghelice săsești din Transilvania
între izbucnirea războiului și nașterea României Mari. În nota asupra ediției,
Liliana Popa subliniază că nu a publicat cronicile parohiale dintre anii 19141919 in extenso, ci a operat o selectare a fragmentelor pe care le-a
considerat edificatoare pentru tema mare a războiului și a consecințelor
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acestuia, lăsând pe din afară pasajele privitoare strict la viața comunitară
obișnuită, precum decesul unor localnici, măsuri pentru exploatarea
terenurilor bisericii, repararea clădirilor parohiale, angajarea sau plecarea
unor învățători, situația învățământului, daniile primite. Observația este
importantă și trebuie reținută de către cei care speră să găsească în aceste
volume cronicile parohiale integrale.
Studiul introductiv amplu, intitulat „Sașii din sudul Transilvaniei – de la
fii ai Imperiului, la cetățeni ai României Mari. Mărturii istorice din anii 19141919” (pp.10-44), oferă oricărui cititor, mai mult sau mai puțin avizat sau
cunoscător al istoriei sașilor și al derulării conflictului militar, o bună
introducere asupra evenimentelor macro-politice și militare derulate între
anii 1914 și 1919, insistând, desigur, asupra unei radiografii, organizată
tematic, a conținutului cărților memoriale semnate de cei 17 preoți
evanghelici sași. Urmează rezoluția (facsimil și transcriere modernă) de
unire cu România a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului,
adoptată la 1 decembrie 1918 de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia,
Manifestul de aderare la hotărârile de la Alba Iulia emis de Adunarea
Națională Săsească de la Mediaș, din 8 ianuarie 1919, și o hartă a sudului
Transilvaniei, cu localizarea celor 17 sate din care provin cronicile cuprinse
în volum.
Cronicile parohiale sau cărțile memoriale restituite sunt culese de pe raza
actuală a județelor Alba, Sibiu și Brașov, fiind publicate în ordinea alfabetică
a denumirilor respectivelor localități, după cum urmează: Alțâna, Apoldu de
Sus, Bălcaciu, Câlnic, Cârța, Gusu, Hamba, Netuș, Pianu de Jos, Romos,
Rotbav, Seliștat, Slimnic, Șelimbăr, Șura Mare, Toarcla și Vurpăr. Cu
excepția însemnărilor preoților Otto Piringer, păstor în Apoldul de Sus între
1913-1925, și Karl Reich, slujitor în Cârța între 1905 și 1930, toate celelalte
texte sunt inedite, fiind redactate de pana preoților Johann Mantsch, păstor
în Alțâna între anii 1909-1926, Friedrich Siegbert Höchsmann, preot în
Bălcaciu între 1909-1941, Friedrich Brandsch, păstor în Câlnic între 19141920, Karl Miess, slujitor în Gusu între 1913-1927, Rudolf Karoli, preot în
Hamba între 1902-1936, Johann Salmen, păstor în Netuș între 1908-1924,
Johann Josef Martini, slujitor în Pianu de Jos între 1900 și 1937, Dr. Albert
Amlacher, preot în Romos între 1891-1924, Fritz Möckesch, păstor în
Rotbav între 1913-1925, Michael August Schuster, preot în Seliștat între
1908-1919, Julius Hann von Hannenheim, slujitor în Slimnic între 19131929, Heinrich Müller, preot în Șelimbăr între 1902-1923, Karl Weber,
păstor în Șura Mare între 1914-1938, Michael Buchholzer, preot în Toarcla
între 1911-1921, și Gustav Kästner, slujitor în Vurpăr între 1913-1920.
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Însemnările sunt inegale ca întindere spațială, variind de la 1-5 pagini
(Bălcaciu, Câlnic, Gusu, Netuș, Rotbav, Seliștat, Șelimbăr și Vurpăr), la 15
(Apoldu de Sus, Pianu de Jos, Șura Mare), 20 (Romos, Slimnic), 30 (Alțâna)
și 45-50 de pagini (Hamba și Toarcla).
Sub raportul conținutului, însemnările preoților sași reflectă percepția
lor și a comunităților lor asupra unor evenimente centrale petrecute între
anii 1914-1919, și anume: izbucnirea războiului și starea de spirit sau
atmosfera social-politică a sașilor, românilor și a celorlalte naționalități din
monarhia austro-ungară, justețea cauzei belice a dublei monarhii în toamna
anului 1914, trăirile sentimentale ale celor mobilizați și ale celor rămași
acasă, șocul intrării României în război și deschiderii frontului transilvănean
în august 1916, atitudinea sașilor față de români în toamna lui 1916,
entuziasmul primirii trupelor germane în localitățile săsești din sudul
Transilvaniei în lunile august-octombrie 1916, măsurile represive
antiromânești ale autorităților civile maghiare, prezența prizonierilor străini
în satele ardelene, emoția puternică trăită în momentele rechiziționării
clopotelor în anii 1916-1917, derapajele morale înregistrate în sânul
comunităților o dată cu prelungirea ostilităților, absența soților și prezența
soldaților străini pe meleagurile ardelene, asperitățile româno-săsești, dar și
conviețuirea pașnică sau ecumenismul pragmatic, trăit mai ales în
momentele de cumpănă în comunitățile mixte româno-săsești. Alte subiecte
importante surprinse în cronicile preoților sași sunt cele petrecute în toamna
anului 1918 și în iarna anilor 1918-1919, prăbușirea monarhiei dualiste,
revenirea soldaților de pe front, organizarea consiliilor și gărzilor naționale,
mișcările revoluționare, ideile socialiste și gripa spaniolă, care au pătruns în
satele ardelene prin intermediul soldaților demobilizați, retragerea armatei
germane din România, proclamația de unire a Transilvaniei cu Regatul
României la 1 decembrie 1918, atitudinea elitei sașilor cu privire la acest act
politic decisiv și intrarea vieții în desfășurarea ei firească, fiind înregistrate
detaliat sau panoramic de pana preoților.
Cronicile adunate în acest volum oferă date, informații și perspective
noi despre tumultoșii ani care au schimbat pentru totdeauna destinul
Transilvaniei și al locuitorilor ei, făcând din această carte o lectură
fascinantă, surprinzătoare și de neocolit atât pentru cei ce iubesc aceste
meleaguri ardelene, cât și pentru istoricul profesionist care caută mereu
surse noi pentru înnoirea discursului său istoriografic.

Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN
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Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxia românească în istorie şi contemporaneitate.
Articole, eseuri şi note de lectură, Cluj-Napoca/Stockholm, Editura
Renaşterea/Editura Felicitas Publishing House, 2019, 564 p.
Produs al şcolii istorice şi teologice
clujene, cercetător reputat în domeniul istoriei
ecleziastice, cercetător în cadrul Institutului de
Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române
din Cluj-Napoca, Mircea-Gheorghe Abrudan a
oferit publicului, în anul 2019, o primă culegere
de articole, eseuri şi note de lectură, publicate
de-a lungul ultimului deceniu în paginile
revistelor culturale bisericeşti din ţară şi
străinătate. Aniversând un număr de ani de la
publicarea primului articol, Mircea-Gheorghe
Abrudan a considerat că a sosit timpul să
părăsească, chiar şi temporar, turnul de fildeş al
cercetării academice şi să se adreseze publicului
larg, prin intermediul volumului Ortodoxia românească în istorie şi
contemporaneitate. Articole, eseuri şi note de lectură, un volum formativ pentru
tinerii istorici şi teologi dornici să pornească pe drumul activităţii
publicistice. Aşezat în prelungirea publicaţiilor care au marcat centenarul
Marii Uniri, volumul semnat de Mircea-Gheorghe Abrudan şi-a propus să
transmită „[...] un mesaj util” şi să contribuie „[...] în mod pozitiv la primenirea,
edificarea şi fortificarea spirituală, eclesială, culturală, socială şi naţională a noastră a
tuturor” (p. 13).
În încercarea de a defini ortodoxia ca o „[...] piatră unghiulară în istoria
veche şi contemporană a poporului nostru” (p. 9), după cum subliniază prefaţatorul
volumului, Prea Sfinţitul Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord,
Mircea-Gheorghe Abrudan ne poartă, ca un veritabil cronicar, prin toate
momentele cruciale ale istoriei noastre naţionale, pornind de la cruciada
antiotomană şi ajungând la frământările epocii contemporane, momente în
care Biserica Ortodoxă Română a avut un cuvânt important de spus.
Aproape fiecare articol, eseu sau notă de lectură cuprinse în paginile
volumului de faţă a fost prilejuită de comemorarea sau aniversarea unui
moment sau personalitate istorică, scopul elaborării şi publicării acestora
fiind acela al completării, îndreptării sau lămuririi anumitor chestiuni de
natură istorică sau teologică.
Lucrarea avută în vedere este structurată pe şase secţiuni, alcătuite în
funcţie de tematica abordată de articolele, eseurile şi notele de lectură
semnate Mircea-Gheorghe Abrudan, fiecare dintre acestea aşezate sub un
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titlu generic: „Chipuri de voievozi pravoslavnici şi martiri ai lui Hristos” (pp.
17-82), „Figuri de ierarhi, preoţi şi mireni cărturari” (pp. 83-239),
„Personalitatea şi opera Sfântului ierarh Andrei Şaguna, mitropolitul
Transilvaniei” (pp. 241-311), „De la paşoptism la Primul Război Mondial şi
Marea Unire” (pp. 313-424), „Teologie şi spiritualitate” (pp. 425-513) şi
„Peregrin prin ţară şi peste hotare” (pp. 515-559). Astfel, cei care vor fi
interesaţi să parcurgă paginile acestui volum vor descoperi informaţii
preţioase referitoare la clericii, ierarhii şi domnitorii români care au slujit ţara
şi biserica strămoşească (Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Constantin
Brâncoveanu, Antim Ivireanul, Vasile Moga, Nicolae Ivan, Nicolae Bălan,
Sebastian Stanca, Ioan Lupaş), la marii reprezentanţi ai şcolii istoriografice
clujene (David Prodan, Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu), la implicarea
Bisericii Ortodoxe Române în mişcarea naţională, în Primul Război Mondial
şi în realizarea actului de la 1 Decembrie 1918. Încă din anii studenţiei,
figura vrednicului de pomenire ierarh Andrei baron de Şaguna a exercitat o
adevărată fascinaţie pentru Mircea-Gheorghe Abrudan, motiv pentru care o
secţiune specială este dedicată acestuia. Totodată, volumul analizat redă şi o
serie din cugetările autorului realizate pe marginea unor lecturi istorice şi
teologice, precum şi experienţele şi trăirile acestuia prilejuite de vizitarea
unor importante lăcaşuri de cult din România, Ucraina, Belgia, Austria şi
Germania. Toate acestea având la bază 85 de articole, eseuri şi note de
lectură, publicate de Mircea-Gheorghe Abrudan în paginile unor publicaţii
bisericeşti, precum: „Renaşterea” (Cluj-Napoca), „Calendarul Renaşterea”
(Cluj-Napoca), „Telegraful Român” (Sibiu), „Ziarul Lumina” (Bucureşti),
„Foaia Diecezană” (Caransebeş), „Biserica şi Şcoala” (Arad), „Chemări la
Hristos” (Viena), „Astra Clujeană” (Cluj-Napoca) sau „Astra Năsăudeană”
(Năsăud) şi „Semn” (Cluj-Napoca). Conştient de faptul că revistele în
paginile cărora au fost publicate aceste materiale ajung la o anumită
categorie de cititori, cu riscul de a se pierde într-o „mare publicistică”,
Mircea-Gheorghe Abrudan a intuit perfect potenţialul şi mesajul pe care
acestea îl pot transmite tinerelor generaţii şi nu numai, dacă sunt adunate
între copertele unui volum.
Putem afirma că prin toate aceste momente şi personalităţi evocate,
Mircea-Gheorghe Abrudan a realizat o adevărată radiografie, cu bune, dar şi
cu rele, a evoluţiei ortodoxiei româneşti din ultimele şapte secole, dovedind
că Biserica Ortodoxă Română a fost unul dintre pilonii devenirii noastre
naţionale. Documentate şi structurate într-o manieră coerentă, argumentate
temeinic şi obiectiv, textele cuprinse între paginile acestei lucrări pot
constitui o lectură edificatoare pentru un tânăr istoric sau teolog şi nu
numai. Acestea pot insufla învăţăminte serioase despre noi, ca popor, dar şi
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ca biserică, despre năzuinţele, eşecurile şi împlinirile noastre, dar şi despre
ceea ce tindem a deveni.
Remarcăm stilul şi limbajul accesibil, discursul plăcut şi coerent (care,
cel puţin în cazul materialelor istorice, respectă buna tradiţie a istoriografiei
pozitiviste, a prezentării evenimentelor „aşa cum au fost”), acurateţea
informaţiei prezentate, indicarea surselor consultate, toate aceste elemente
conturând portretul unui cercetător performant, serios şi meticulos. Din
acest motiv, semnalăm publicarea lucrării Ortodoxia românească în istorie şi
contemporaneitate. Articole, eseuri şi note de lectură şi o recomandăm, cu toată
căldura, publicului interesat.

Mihai-Octavian GROZA
Tom Wright, Pavel pentru toți: Epistolele pastorale – 1 și 2 Timotei și Tit,
traducere de Veronica Oniga, Medgidia, Editura Succeed Publishing, 2018,
171 p.
De la scrierea lor,
Sfintele
Scripturi
au
devenit cele mai analizate
opere ale lumii. În
prezent sunt disponibile
numeroase comentarii ale
Noului Testament, dar
prea
puține
sunt
accesibile publicului larg.
Însă, cartea lui Tom
Wright se adresează cu
precădere cititorilor care
nu obișnuiesc să lectureze
o carte presărată cu note
de subsol, cu termeni în
limba greacă și care
conține un limbaj de
specialitate, uneori chiar
complicat. Mai mult decât
atât, autorul oferă, pentru
același tip de cititor, o
nouă traducere, care este
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lipsită de nuanțe ceremonioase, dar care este cât mai aproape de original. Pe
lângă acestea, Tom Wright insistă asupra unor teme de actualitate și
răspunde întrebărilor ridicate de cititorii Bibliei.
Tom Wright (n. 1948), cunoscut deseori ca N. T. Wright, este un
teolog anglican remarcabil, absolvent de studii clasice și teologice la
universitatea Oxford, episcop de Durham (2003-2010) și profesor de Noul
Testament. Dintre lucrările traduse în limba română din seria de comentarii
,,Noul Testament pentru toți” amintim: ,,Matei pentru toți” (în două volume),
,,Marcu pentru toți”, ,,Luca pentru toți”, ,,Ioan pentru toți” (în două volume),
,,Fapte pentru toți” (în două volume), ,,Pavel pentru toți” (în opt volume),
,,Epistolele timpurii pentru toți” și ,,Apocalipsa pentru toți”.
Volumul Epistolele pastorale – 1 și 2 Timotei și Tit este structurat în trei
părți: 1 Timotei, 2 Timotei și Tit. Acestea conțin traducerea și comentariul
propriu-zis pentru scrisorile adresate destinatarilor eponimi.
În prima parte, un exemplu pentru perseverența autorului asupra
unor teme cotidiene constă în analiza pasajului biblic din 1 Timotei 2, 11-15:
Femeilor trebuie să li se îngăduie să învețe. Cel puțin în ultima perioadă, în spațiul
occidental, s-a desfășurat un alt fel de război cu privire la rolurile pe care ar
trebui să le aibă bărbatul și femeia în societate, supranumit ,,războiul dintre
sexe” (p. 20). La o primă citire, ,,întregul pasaj pare a spune că femeile fac parte din
categoria cetățenilor de mâna a doua” (p. 21). Cu toate acestea, Pavel se adresa
unui tânăr episcop care păstorea o Biserică într-un oraș a cărui religie
principală era un cult exclusiv feminin (p. 22). Tom Wright consideră că
ideea centrală a textului este că ,,femeilor trebuie să li se îngăduie să învețe și să
studieze” (p. 23), dar ,,neînțelegând prin aceasta că ele trebuie să-și facă loc pentru a
prelua conducerea întocmai ca în cadrul cultului” feminin (p. 22).
În a doua parte, un alt exemplu îl reprezintă primul verset din 2
Timotei, capitolul al treilea, și anume, ,,trebuie să știi că, în zilele din urmă, vor veni
vremuri grele”. Într-o manieră sinceră, autorul cărții mărturisește că nouă,
celor care trăim la două milenii după scrierea epistolei, cuvintele ,,zilele din
urmă” ni se par greu de acceptat. Pentru N. T. Wright, cuvintele ,,cuprind
intervalul dintre înfrângerea răului la Calvar și înfrângerea finală pe care o așteptăm
încă”, iar în acest interval trebuie să ne așteptăm la un avânt constant al
răului, ci nu la îmbunătățirea stării din lume (p. 109).
Ultima parte a cărții este dedicată Epistolei către Tit. În scrisoarea
adresată lui Tit, Apostolul Pavel scrie că ,,sclavii trebuie să se supună în toate
lucrurile stăpânilor lor, să facă ce li se cere și să nu le întoarcă vorba sau să ia ceva din
bunurile stăpânilor” (Tit 2, 9). Pentru a înțelege această temă, este nevoie să
înțelegem cuvintele Apostolului neamurilor în contextul de atunci. ,,Sclavia
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era o realitate a acelei epoci și nu avea nici un rost ca apostolul să pretindă altceva”. În
primul secol creștin, ea nu putea fi abolită peste noapte, iar sclavii, deveniți
creștini, nu se considerau mai presus de legile imperiului, ci erau chmați să
devină ,,mărturii bune, ambasadori care să facă cinste” învățăturii Domnului
Înviat. Firește, acolo unde se putea, creștinii protestau împotriva abuzurilor,
iar Epistola către Filimon este ,,cel mai bun exemplu în privința aceasta” (p. 144).
Prin urmare, această carte este recomandată tuturor cititorilor
Noului Testament deoarece autorul prezintă, într-o formă inteligibilă,
comentarii care oferă răspunsuri la diferitele întrebări pe care, la fiecare
lecturare, textul scripturistic le ridică.

Dorin-Ioan SĂLVAN
Flavius-Cristian Mărcău, Democratizarea statelor din Europa Centrală şi de Est
după căderea Cortinei de Fier, Târgu Jiu, Editura "Academica Brâncuşi", 2020,
260 p.
Lucrarea de față își propune, și reușește, să abordeze ampla
problematică a căderii comunismului în majoritatea statelor Europei
Centrale şi de Est,
precum și a procesului
democratizării
acestor
state, oferind un tablou
cuprinzător,
coerent,
structurat logic asupra
elementelor
ce
dau
specificitate
acestor
fenomene
de
mare
amploare.
Prin plăsmuirea
acestei cărți se naște
afirmarea unui scriitor al
cărui potențial este încă
de necuprins. Prea tânăr
pentru
profunzimea
gândurilor
exprimate,
prea
grăbit
pentru
dăltuirea unei sculpturi în
cuvinte, autorul surprinde
prin
viziune,
prin
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acuratețe și prin forța încremenirii trecutului în prezent. Este lansată în
literatura de specialitate o lucrare de mare anvergură care face, parafrazândul pe Henry Rousso, ca trecutul sa nu treacă. Documentarist prin excelență,
cercetător de vocație, abil mânuitor al cuvintelor scrise, autorul pune pe
masa cititorului chintesența istoriei recente, focalizată în evenimentele care
au schimbat destinul nostru și al viitorimii.
Dacă vrem să știm cu adevărat ceea ce a fost și ceea ce va rămâne în
istoria noastră e bine să ne documentăm din surse multiple și să avem
capacitatea de decelare a adevărului din noianul banalului informațional. Neau fost oferite spre informare și înțelegere surse mai mult sau mai puțin
credibile, mai mult sau mai puțin documentate, mai mult sau mai puțin
aventuriste și chiar fantasmagorice. Acum ni se oferă șansa de a ne forma o
imagine sinoptică asupra fenomenului revoluțiilor desprinderii de comunism
și să cunoaștem istoria nudă, reală, în consonanță cu spiritul adevărului
istoric. Multe ore și zile ni s-au scurs din timpul limitat al vieții fără a face
ceva util cu viața noastră în vreun fel sau altul. Dacă vrem să ieșim din
starea de pasivitate și din infernul necunoașterii, sau măcar din nebuloasa
incertitudinii analizei unui fenomen atât de complex și încă actual, avem
soluția. Este șansa care abia acum ni se oferă, de a cunoaște în detaliu istoria
recentă a Europei Centrale și de Est. Nici experiența sciitoricească, nici
trăirea fizică a evenimentelor din decembrie 1989 nu ne-au oferit ceea ce ni
se oferă acum. Gândirea proaspătă și documentarea sisifică s-au îngemănat
și au generat o lucrare de reper pentru istoria recentă. Aprecierea este atât de
lăudabilă și pentru că autorul nu este un istoric de profesie, dar are vocația
și harul unui cronicar de letopiseț contemporan, dotat cu o gândire critică și
anticipativă care a reușit să extragă faptele autentice.
Întreaga lucrare este o frescă a unei părți de istorie recentă care risca
să rămână umbrită și doar „îndosariată”. Este explicată științific derularea
procesului democratizării statelor din fostul bloc sovietic. Prin crearea unui
cadru comparativ între regimurile democratice şi cele nedemocratice au fost
evidenţiate caracteristicile principale ale democrației. Analizează cu acribie
academică procesul, fără precedent în istorie, al trecerii de la socialism la
capitalism.
Lucrarea are anvergura unui tratat prin prezentarea detaliată a
aspectelor socio-economice, politice, de mentalitate şi dezvoltare a securităţii
după ieşirea multor țări din comunism.
Argumentele supuse de autor analizei socio-istorice, în primele
capitole, se constituie fundament al demersului pe care se clădeşte partea a
doua a lucrării.
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A fost tratată problematica revoluţiilor din Europa Centrală şi de
Est din punct de vedere cronologic, scoțându-se în evidență importanţa
Poloniei în succesiunea evenimentelor din fostul bloc sovietic.
Dintre revoluţiile antitotalitare, un caz distinct îl reprezintă România
cu evenimentele sângeroase din decembrie 1989.
Documentarea este unul dintre punctele forte, bibliografia studiată
este vastă și de primă importanță. Lucrarea se sprijină pe lucrări de referință
și actualitate din literatura internațională și românească de specialitate:
numărul surselor bibliografice este aproape egal cu numărul paginilor.
Lucrarea are o contribuție însemnată pentru literatura de profil și
prin explicarea principalilor termeni și expresii de referință, care este
aproape exhautivă.
Pe plan metodologic lucrarea are o abordare metodică și graduală a
cadrului de referință al temei și al investigației științifice. Metodologia de
cercetare este complexă și se bazată pe multidisciplinaritate.
Autorul creează un model teoretic util oricărui stat nedemocratic în
vederea instaurării democraţiei și consolidarea procesului democratic. Aduce
argumente clare, de netăgăduit, care au dus la colapsarea regimurilor
totalitare.
În ultima parte a lucrării se face o analiză pertinentă a democraţiei
din statele decomunizate care au importat şi copiat de la statele occidentale
experiența acestora, iar concluzia că reuşita „altoirii” a fost determinată de
existența şi soliditatea rădăcinilor din fiecare țară reprezintă chintesența
reuşite parcurgerii anevoiosului drum al instaurării şi stabilității democrației.
Aşadar, lucrarea are meritul de a explica argumentat cauzele
prăbuşirii regimului comunist de tip totalitar, tratarea procesului
democratizării, dar şi radiografierea perioadei postcomuniste.
Analizând lucrarea în integralitatea sa, calitatea demersului de analiză
şi modelare, felul în care autorul şi-a construit argumentarea, valențele
aplicative, ce depăşesc cadrul unor încercări individuale, considerăm că
există suficiente argumente de natură să probeze calitatea de cercetător
ştiințific format şi de cadru universitar de mare perspectivă a domnului
Flavius-Cristian Mărcău.

George NICULESCU
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Octavian Florin, Grigore Dinu Moș, Caiete de Dogmatică, Cluj-Napoca,
Editura Presa Universitară Clujeană, 2020, 158 p.
Volumul I, intitulat Caiete de Dogmatică, apărut recent la
Editura Presa Universitară
Clujeană, având ca autori pe
Octavian Florin și Părintele
Lector Universitar dr.Grigore
Dinu Moș, tratează și
analizează atât din perspectivă
teologică cât și filozofică ideea
transcendentului,
sensul
afirmativ al negației apofatice
în tradiția răsăriteană, cât și
eshatologia
și
calculul
transfinit. Încă de la începutul
cărții, tema este tratată într-un
mod original, lucrarea fiind
bazată pe scrierile Sfinților
Părinți, expunând acest efort
de gândire patristică nu unul
autonom, ci potențat prin har.
Predilecția și analiza autorilor
accentuează adesea această
accedere
a
omului
la
cunoașterea lui Dumnezeu
deoarece, El ne-a făcut pentru
a-L cunoaște sau experia.
Dumnezeu este Cuvânt și Rațiune supremă ce ni se face cunoscut, însă în
același timp, e mai presus de cunoaștere, făcându-ne și pe noi cu ambele
aceste însușiri. În nici o cunoaștere nu începem cu epistemologia,
dezvoltând din aceasta o cunoaștere efectivă, bazată pe argumentare
independentă. O epistemologie o putem dezvolta numai pe baza unei
cunoașteri a lui Dumnezeu deja existente. În prima parte a cărții, autorul
sistematizează învățătura patristică, accentuând rolul principal al Teologiei
Răsăritene adică a simțirii și trăirii prezenței lui Dumnezeu, de aceea
theognosia este posibilă doar prin har. Părintele Dumitru Stăniloae cât și
Părinții Bisericii (Grigorie de Nyssa, Dionisie Areopagitul, Simeon Noul Teolog)
pledează pentru complementaritatea celor două moduri de cunoaștere.
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Teologia mistică sau apofatică, este teologia experienței directe a lui
Dumnezeu, sufletul fiind absorbit de sesizarea prezenței lui Dumnezeu.
Această evidențiere este redată de Grigore Dinu Moș tocmai prin raportul
dintre cele două cunoașteri care se întrepătrund arătând că ,,teologia negativă
nu se împotrivește celei afirmative și nu o desființează, ci arată că cele spuse afirmativ
despre Dumnezeu sunt adevărate și evlavios spuse”(p. 20). Problema raportului
dintre cele două cunoașteri, catafatică și apofatică este clarificată de autor
prin expunerea gândirii părintelui Dumitru Stăniloae într-o manieră profund
exegetică, analizând detaliat încorporarea cât și diferențele dintre cele două
cunoașteri. În creștinismul ortodox , prin cunoașterea apofatică ne
împărtășim de prezența reală lui Dumnezeu, de acea sensibilitate și
desăvârșire duhovnicească, care este premergătoare îndumnezeirii umane.
Părinții răsăriteni numesc această apropiere unire pentru că Dumnezeu
poate fi cunoscut numai prin unirea eu-lui nostru cu eu-l Duhului Sfânt.
Grigore Dinu Moș ridică subtil întrebarea : Cum ne putem împărtăși de această
cunoaștere apofatică, având în vedere aspectul incognoscibilității și al
incomprehensibilității lui Dumnezeu? Răspunsul îl regăsim în această primă parte
a lucrării care expune atât progresul omului în viața duhovnicească cât și pe
măsură ce omul este scăldat în contemplarea lui Dumnezeu, poate atinge
această cunoaștere care este supranaturală. Nu rămâne neatinsă nici gândirea
patristică maximiană, redată prin textele apofatice, îmbogățite prin gândirea
părintelui Stăniloae într-o manieră originală profundă. Accentul este pus pe
Ființa dumnezeiască care este neîmpărtășibilă, însă ca, și ființe finite ne putem
împărtăși de energiile dumnezeiești. Această iluminare prin energii NU
trebuie confundată cu misticismul neo-platonic. Doctrina energiilor necreate
a mai fost numită și teologia harului în Răsăritul Ortodox. Este binecunoscut faptul că Părintele Profesor Dumitru Stăniloae a adus o
contribuție considerabilă Teologiei în general, și tot el a evidențiat, în
secolul trecut, plecând de la doctrina Sfântului Grigorie Palamas, faptul că
distincția reală – dar nu separarea – între Ființa divină absolut incognoscibilă
și neîmpărtășibilă și puterile sau energiile dumnezeiești necreate stă la baza
unei teologii autentice.
Cea din urmă oprire pe care o face Pr. Grigore Dinu Moș în prima
parte a cărții, este legată de transcendența lui Dumnezeu. Subiectul este
tratat într-o manieră teologică cât și filosofică. Autorul arată că provocările pe
care modernitatea filozofică și științifică le aduce teologiei sunt fără precedent, iar
răspunsurile întârzie datorită faptului că orizontul care le-ar face posibile nu le-a obținut.
(p. 37). Ideea generală este aceea că omul ca ființă temporară și limitată, nu
poate atinge infinitul ca și finit. Dumnezeu este infinit, dincolo de timp și
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spațiu, este supra spațial, de aceea și terminologia apofatică dionisiană era
definită prin următoarele expresii : akataleptos (incomensurabil), apeiros
(nelimitat) sau aleptos (inaccesibil). Există o cosmologie teonomă care se
întemeiază pe de o parte, pe existența unui Dumnezeu radical transcendent
față de lumea pe care a creat-o din nimic, după substanța Sa divina necreată
, dar, pe de altă parte, consideră că Dumnezeu este prezent în întregul
univers prin energiile Sale necreate, care izvorăsc din Ființa Divină . Ea
depășește atât cosmologia panteistă, fiindcă afirmă transcendența absolută a
lui Dumnezeu față de lume, dar depășește și cosmologia autonomă,
deoarece consideră că Dumnezeu este prezent în imanența lumii.
În partea a doua a cărții, intitulată Eshatologie și calcul transfinit, Florin
Octavian abordează problema atemporalității, raportul dintre timp și număr,
spațiul esteticii transcendentale, infinitul potențial și indefinitul actual,
ireversibilitatea, conceptul formal al timpului(ordinal și numerele cardinale),
atomizarea inteligibilului și unitatea actului ideal. El introduce în discuție,
într-un limbaj extrem de tehnic, cu o măiestrie wittgensteiniană, problema
numerelor în paradigma aeternității vs. eternității, iar pe de altă parte aduce
în discuție o problemă a-teoretică, a mișcării noetice circulare, enunțate de
Platon, pentru a compara (analitic) atemporalitatea obiectelor matematice
(p.61). Ulterior autorul, jonglează cu o repeziciune hiper-tehnologizantă,
între autorii consacrați, ai metafizicii pe care acesta îi stăpânește, chiar îî
îmblânzește, prin recursul la theologia (numerelor), într-o avalanșă cantoriană,
kantiană în cheia idealității transcendentale a spațiului, aristotelică în cheie
strict temporală, pentru a avertiza asupra absolutizări infinitului (eonic nu
etern). La pagina 62, autorul afirmă:,,Succesiunea aritmetică este obținută din forma
apriori a simțului intern, acesta fiind inversarea fundațională a idealismului
transcedental în fața metafizicii: la Aristotel, timpul presupune numărul, la Kant,
numărul presupune timpul, la Aristotel timpul are realitate metafizică, la Kant timpul
are identitate transcedentală. Are loc o implozie inteligibilă a aviternității aritmetice în
timp, un colaps al spațialității actului eonic în adimensionarea actului temporal, prin
care numerele sunt scufundate în noaptea finitudinii”. În această avalanșă metafizică
a depășirii relativității, în cheie eshatologică, se aduce în discuție spațiul
esteticii transcendentale, ca formă matematică fixă (p.62), care parcă
îmblânzește gravitaționalitatea limbajului, prin recursul la un topos sensibil,
care îmbracă o retorică a logicității spațiale. Complexitatea filosofică a
acestui demers, dublată și de dificultatea logico-matematică inerentă
descărcărilor analitice, extrem de vaste ori pur abstracte, aduc în prim plan
una din temele primordiale ale gândirii metafizice cu plonjări adânc
ontologice, de-a dreptul categoriale, a problemei mișcării, de la care
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pornește continuumul (teză cantoriană) a timpului. ,,Conceptul matematic al
timpului prezent în mecanică (fie ea newtoniană sau relativistă)are 2 componente: o axă
temporală care este o riglă în geometria analitică și un punct privilegiat al acestei axe,
care este prezentul temporal înțeles ca mobil adimensional pe axă”(p.67). Silogismele
propuse de o intensitate extrem reală, conduc deducția la un moment de
critică kantiană, al apariției unui moment inițial în sfera temporală, pentru a
nu cădea sub incidența regresiei la infinit, ci din contră pentru că nu putem
ieși temporal din infinit (p.70), blocaj al ieșirii, care afirmă autorul, impune
începutul temporal, prin regresia (parțială) la argumentul ontologic,
descărcat prin toate sistemele ordonate axial, pozitiv, sau regresiv prin
geometrica categorială a axei timpului. Temporalizarea induce indefinitul actual în
trecut și infinitul potențial în viitor (p.71). Ni se propune ulterior acestor fixări
conceptuale, o mișcare browniană între actul eonic și actul temporal, între
actul panoramic al lumii care invită la contemplarea arhitectonică și
atemporalitatea ca stare mentală a contemplației, impersonale respectiv
adimensionale (p.78).
Pe de altă parte ne este indicată forma fundamentală a timpului
eonic, care este în acord cu teologia fundamentală eshatologică, a ,,ACUMului” care este în eternalizare, dar care juisează în ubicuitate prin depășirea
spațialității, prin recursul la metoda hideggeriană a ,,întodeauna dincolo de orice
acum”(p.79). Limbajul utilizat de Florin Octavian este unul solomonic,
întrucât ca metodă, utilizează nimic preamultul universal, devine
omnidirecțional, prin recursul pantagruelic la eternitatea responsorială. Una
din precauțile explicite pe care autorul le ia în calcul o constituie
suprapunerea logicilor comparate pe care acesta le utilizează, în cadre
diferite analitice, care ies din incidența abstracționismului numeral, deoarece
noua codificare propusă transcende numărul, prin necesitatea de manifestare
a ființei ca mișcare către ideal/prin raportul dintre universalii și individualii
(p.99). Recomandăm această lectură binară, tehnică dar complementară ale
celor 2 posibilități de raportare asupra Logosului, prin reducția la
abstractizare, tocmai ca antidot asupra ratării, ori prin contemplarea strict
teologică îmbinată cu mirarea filosofică. Crearea unui dialog binar, între
theologie și științe este dezirabilă asemeni acestuia din cazul de față, întrucât
presupune o expunere logico-filosofică cu accente wittgenstainiene, care
potențează o reformulare a unui dialog activ, noi alternative, ce contribuie
către percepția devenirii eshatologice, și a depășirii pasajului temporal.

Emanuel Ioan CĂȘVEAN
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Flavius-Cristian Mărcău, Democratizarea statelor din Europa Centrală şi de Est
după căderea Cortinei de Fier, Târgu Jiu, Editura "Academica Brâncuşi", 2020,
260 p.
Democratizarea statelor care au ieşit în urmă cu mai bine de trei
decenii din comunism, a constituit şi încă constituie un subiect atent
investigat nu doar de către cercetători, ci şi de instituţii precum mass-media.
De aceea, se poate afirma cu certitudine că lucrarea lui Flavius-Cristian
Mărcău, lector universitar în
cadrul
Universităţii
"Constantin Brâncuşi" din
Târgu Jiu, se constituie întruna dedicată unui subiect
deopotrivă interesant şi
actual. Ea vine ca o formă
de continuare a unor analize
dedicate anterior modului în
care acest subiect s-a
dezvoltat
în
contextul
românesc, realizate de către
autor,
ce
au
fost
materializate în paginile
volumelor şi studiilor sale
anterioare1.
Segmentată în cinci
capitole
mari,
cartea
constituie
rodul
preocupărilor din ultimii 5
ani ai autorului, materializate
în paginile unei teze de
doctorat ce a fost susţinută
la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. În cadrul ei, acesta aduce
în atenţie o varietate aparte de materiale documentare şi analize, se întreabă
şi încearcă să ofere răspunsuri atât cu privire la anumite aspecte generale ale
problematicii, cât şi în ceea ce priveşte chestiuni de nişă ale acesteia.

Precum: Flavius Cristian Mărcău, Revoluţia română din decembrie 1989, Editura
Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2011; Idem, "Communist legacies and nostaligic
memory from Central European States", în Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi"
din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe sociale, nr. 2/2016, p. 73-79.
1
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Cu un scop clar propus2, enunţat încă din primele rânduri ale
investigaţiei, cercetătorul purcede la analizarea a ceea ce consideră cel mai
important proces est-european de după cel de-al Doilea Război Mondial,
urmând metehnele metodologice îndătinate. Astfel, în paginile primului
capitol defineşte, pe baza literaturii investigate "democratizarea" (p. 15-16),
arată care au fost motivele ce au transformat-o într-o necesitate socială (p.
17-19) şi o vede în legătură cu căderea comunismului (p. 20-22). Apoi, pe
baza teoriilor emise deja de cercetători în anii precedenţi investigaţiei sale,
trece în revistă într-o analiză critică literatura de specialitate, prezentând în
chip panoramic etapele democratizării (p. 22-37) şi chestiunile ce ţin de
consolidarea democraţiei la nivel european (p. 38-42).
Urmează apoi o aducere în atenţie a conceptului-cheie ce stă la baza
procesului investigat, acela de democraţie (p. 43-57). În cadrul a două
capitole mari şi dense din perspectiva conţinutului informaţional, Flavius
Mărcău îşi structurează prezentarea pe baza unor exemple menite să
ilustreze clar ce este şi ce nu este aceasta. Astfel, distinge între diferite tipuri
de regimuri ce nu pot fi democratice, precum cele autoritare (p. 44-47),
totalitare (p. 48-51), sultanice (p. 52-55) şi post-totalitare (p. 56-57), pentru
ca ulterior să arate care sunt elementele definitorii ale celor democratice (p.
58-66). Mai apoi, în încercarea de a justifica necesitatea democratizării în
statele fost-comuniste (p. 67-116), prezintă aspecte precum "efectul
Gorbaciov" (p. 72-80), radiografiază în paralel Europa Răsăriteană şi cea
Apuseană, pe baza dezvoltării economice (p. 81-83), vorbeşte despre crizele
economice ce au însoţit diverse forme ale totalitarismului (p. 83-88) şi
despre diferitele forme de democratizare (precum sindicatul "Solidaritatea";
p. 89-95), şi rolul jucat de acestea în colapsarea comunismului, sau despre
importanţa Occidentului şi dizidenţei în iniţierea unor forme de
democratizare şi transparentizare chiar înainte de căderea regimurilor
pomenite, sau imediat după aceasta.
Evenimentele din anii 1989, sau 1991 (în cazul URSS) şi modul în
care s-a repercutat acestea asupra iniţierii procesului de democratizare în
zona investigată constituie subiectul celui de-al patrulea capitol al lucrării (p.
După cum reiese din lectura unor pasaje precum: " Studiul de faţă își propune să
evidenţieze metodele prin care statele Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria,
Germania de Est şi România, aveau să implementeze regimul democratic ce şi-a făcut
simţită prezenţa, ca o consolare, în rândul puţinilor apărători ai liberalismului şi
democraţiei politice. Pentru aceştia, sublinia Jean-Francois Revel, înlocuirea
comunismului cu o democraţie politică, reprezenta o prioritate absolută, „ce nu putea fi
subordonată nici unui alt obiectiv şi fără de care, de altfel, gândeau ei, nici un alt
obiectiv nu putea fi atins: nici prosperitatea, nici dreptatea, nici pacea”". FlaviusCristian Mărcău, Democratizarea statelor din Europa Centrală şi de Est după căderea
Cortinei de Fier, Târgu Jiu, Editura "Academica Brâncuşi", 2020, p. 7.
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111-159). Autorul insistă aici nu atât asupra descrierii unor evenimente deja
cunoscute cititorilor, fie prin intermediul testimonianţelor, fie prin cel al
cercetărilor anterioare, ci asupra specificului fiecărei zone, încercând să
identifice mecanismele sociale şi politice care au contribuit la apariţia lor.
Apoi, în ultima parte a lucrării (p.161-221), se opreşte asupra aspectelor
economice şi a modului în care renunţarea la economia planificată şi
alegerea unor forme alternative acesteia, a contribuit la schimbarea nivelului
de trai şi a concepţiei civice cu privire la relevanţa democratizării.
Valorificând o amplă bibliografie de specialitate, atât din spaţiul
românesc, cât şi din literatura internaţională, sintetizând şi analizând critic
principalele concepţii politologice, istogiografice şi sociologice cu privire
subiectul adus în atenţie, Flavius-Cristian Mărcău reuşeşte nu doar realizarea
unei ample şi utile sinteze (deşi acest aspect reprezintă cu certitudine un atuu
al lucrării sale), ci şi problematizarea, crearea de punţi de dialog în spaţiul
interdisciplinar şi chiar suscitarea unor viitoare dezbateri cu privire la un
subiect ce a fost, este şi cu certitudine va fi unul important nu doar pentru
spaţiul românesc şi cel est-european, ci pentru evoluţia viitoare a întregului
mapamond.

Iuliu-Marius MORARIU
Sandu Frunză, Dumnezeu și Holocaustul la Elie Wiesel, București, Editura
Contemporanul, București 2011, 130 p.
Filosoful și Profesorul Universitar dr.,dr. Sandu Frunză, din cadru
Universității Babeș-Bolyai, este unul dintre primii filosofii români ce au
adus un real aport în ieșirea din nișa teoretică a filosofiei practice, prin
abordarea extrem de asumată a Consilierii Filosofice. Varianta pe care domnia
sa o atacă este una holistică, oscilând de la dialogarea cu sinele până la
apropierea dintre Teologie și Filosofie prin apropierea elaborată de scrierile
Părintelui Stăniloae, ( Introducere în gândirea Părintelui Stăniloae 1996
și Experiența religioasă în gândirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relațională 2001)
Fundamentalismul religios și noul conflict al ideologiilor publicată în 2003 și
reeditată în 2015 într-o ediție actualizată și mult extinsă, ori Philosophical
counseling and Communication apărută la editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca 2019. Deținător al Premiului Academiei Române 2005, și
Premiul UBB 2004 și Premiul JSRI încă din 2002, ariile de interes ale
Domnului Profesor Sandu Frunză, gravitează în jurul filosofiei, istoriei, a
filosofiei politice, a marketingului, a științelor comunicării dar nu și în
ultimul rând în jurul antropologiei religioase, ori a studiilor iudaice.
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Sunt rare situațiile când o lucrare apărută nu tocmai recent, suscită
dezbateri sau reușește să propună anumite dileme pe care să le rezolve, ori
să adâncească chestiuni legate de problemele fundamentale ale existenței
umane, descărcate într-o manieră trans temporală, asemeni lucrării
Filosofice a Profesorului Sandu
Frunză, Dumnezeu și Holocaustul la
Elie Wiesel, pe care o propunem
spre recenzare. Cartea apărută la
Editura Contemporanul, este
demnă de o comparație
oenologică, întrucât odată cu
trecerea timpului, reușește să
rămână proaspătă, pentru că
operează cu conceptele tari,
existențiale pe care autorul le
buchisește analitic într-o horă
conceptuală care preia ceva din
mesianismul filosofic și adaugă
anumite nuanțe ale evreului
rătăcitor, prin analiza metaistorică a cărților lui Elie Wiesel.
Poate una din cele mai negre
momente
ale
istoriei
contemporane,
cea
a
holocaustului, ne ridică fie că
suntem religioși sau nu, fie că
aderăm filosofic la anumite
curente ale credințelor religioase,
întrebări sau direcții etice care sunt foarte greu de domolit în cheie
personală, în momentul în care devenim sensibili la principiile guvernabile
ale societății. Intuiția filosofică a autorului este debordabilă deoarece
propune încă din primele pagini ale introducerii, câteva nuanțe definitorii ale
culturii iudaice ancestrale. Acestea sunt transmise și în mundaneitate, în
manieră pur fenomenologică, prin faptul de a fi în lume, care dau o savoare
tensionată, abordării unei crize care pornește de la particular la general,
respectiv de la universalismul iudaic, la localizarea culturală identificabilă cu
civilizația modernă însăși, prin recursul respectiv reducția (atenție, după filtrul
cultural al lui Levinas) abrahamică, care devine arhetipală (p.9-11). Astfel se
realizează momentul psihanalitic de pasaj, către o analiză contemporană (in și
con – tempore), ce trebuie perceput nu doar din prisma unei opriri teologale,
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sau moral-religioase, ci mai degrabă, ca pe o depășire a tradițiilor
occidentale, care percep lumea în diferite coduri aristotelice binare, care au
făcut ca enormitatea să se petreacă sub coordonarea unuia dintre cele mai
cultivate popoare europene, cel german (p.11). Acest univers analitic,
evidențiat de domnul Profesor Sandu, constituie fundația pe care Wiesel, își
va construi opera sa, magistrală care orbitează între memorie, vină
responsabilitate etică (p.14). Partea I, a cărții intitulată sugestiv Noaptea lui
Elie Wiesel, pleacă de la structura biblică a jertfei abrahamice, dar nu o
descarcă în maniera teodiceică, ci doar îl plasează pe Elie, în analogie cu
renașterea memoriei de pe muntele holocaustului, (Moria, prin transpunere
mistică). Memoria, este arma lui Wiesel care îi conservă acestuia un statut
ontologic, privilegiat întrucât acesta afirmă : ,, puterea memoriei are capacitatea de
a scoate victimele din regatul răului şi al morţii şi a le antrena ca o prezenţă în ciclul
vieţii”(p.33). Cinismul suferinței este potențat de latura autobiografică a
,,Nopții” care dau ethosul Maeștrilor spirituali care utilizează povestirea ca
formă de transmitere a empatiei, care în multe situații e irațională dar care
dă savoarea autenticului (p.39). Partea a II-ua a cărții se oprește asupra
Inexprimabilului, mai precis a manierei în care filosofia poate, în manieră
interogativă, să mărturisească, categorial (inteligibil) viziunea lui E.Wiesel
despre etica responsabilității, prin exercițiul regresiei analitice al
supraviețuitorilor care trebuie să (de)cadă în limbaj, pentru a transmite
această ex-peria din categoriile lui in-peria (adică dinspre exteriorul ființei
către interior). Evident că locul pentru preocuparea mistică este dat de
filosofia ebraică care posedă într-o manieră aproape profilactică venirea
mesianică, care intră în detrimentul aceleiași descrieri asupra suferinței și a
memoriei aduse prin infuzia autobiografică în limbaj. De aici alunecarea în
Teologia Responsabilității, survine în manieră naturală, întrucât teologia iudaică,
este tributară unor factori conservatori pe care Wiesel nu îi poate ocoli, dar
asupra cărora nici nu se raliază mecanicist. Paradoxul reapare prin
identificarea Legii (Tora), care parcă își pierde din metafizica elementară,
atunci când legământul cu Poporul Ales, Israel, se prăbușește parcă în neant
prin deciziile umane ale genocidului, care prin reducție universalistă pot
indica un fratricid, la care absența divină se conturează prin indiferența
umană. (p.65). Wiesel încarcă, prin dramatismul povestit lucidității, lumii
reale, victimizată de istoricitate, o posibilă terminare a teologiei după
Auschwitz, afirmând : ,, Nu poate exista nici o teologie după Auschwitz, şi nici o
teologie despre Auschwitz. Pentru că orice am face, suntem pierduţi; orice spunem este
inadecvat. Nu se poate înţelege evenimentul fără Dumnezeu. Teologia? Ştiinţa despre
Dumnezeu? Cine sunt eu să îl explic pe Dumnezeu? Unii încearcă. Eu cred că eşuează.
Cu toate acestea, este dreptul lor să încerce. După Auschwitz, totul este doar o încercare “
222

„Book Reviews,” Astra Salvensis, VIII (2020), no. 15, p. 201-224.

(p.67). Partea a III-a, vine cu poziționarea centrală a problemei de factură (și
Fractură) etică, Dumezeu și Holocaustul. Aceasta este zona ideală în care Wiesel,
introduce tema străinului, care în ciuda caracterului non-iudaic întră în
categorialul Torei, care îi desprinde parcă regizoral destinul rătăcitor (p.96).
Distanța oscilantă între ontologia străinului și fraternitatea abrahamică este
dată de lipsa temei recurente în lucrearea filosofului Frunză, care este tema
memoriei. Ea este distanța ontică, între eu și alteritate. Pendularea ființială între
viață și moarte este dată de percepția memoriei, argmentul suprem adus din
cultura vetero-tesamentară, este introdus de Profesorul Sandu Frunză prin
recursul la tema arhetipală a morții inter-umane. Problema hermeneutică a
interului, este demonstrate prin actul de memorie, care subzistă fratricidului
primordial (Cain și Abel), deoarece, Cain îl ucide pe Abel, în persoana lui
Cain (prin imortalizarea percepției degradante a condiției de crimă autogenerată). Wiesel afirmă faptul că Cain și Abel sunt aceeași persoană ( prin
reducție categorială, fenomenologică). Ulterior autorul aduce într-o echilibristică
bine regizată, asemănarea mirării filosofice a lui Levinas, cu memoria
amprentată pe retina conștiinței lui Wiesel, prin dilema (supra) etică prin
care Iisus, nu se salvează de la cruce și nu îi oprește pe criminali (p.103).
Durerea cea mai mare este cea a abandonului divin, în fața durerii, în fața
calamității metafizice a Holocaustului, abandon care pentru Wiesel devine
un laitmotiv. Dezbaterea filosofică între cei doi, imaginată de autor, printr-o
uimitoare (emoționantă) chiar mistică, suprapunere, aduce ca într-o alianță
cultura semită cu cea creștină, care de data aceasta nu mai intră în coliziune
antropologică, ori identitară ci au ca țel comun, traducerea unei revelații a
memoriei, în fața legilor suferinței. Răul Absolut, negat de pildă de teologia
fundamentală, este dictat de o consecintă firească a lipsei de memorie, care
este Uitarea. Faptul că Messia va (re)veni, pentru ambele culturi, reprezintă
un punct nodal al temelor fundamentale ale apocalipticii (revelatorii) ale
operei lui Elie W., care respectă scenariul – autobiografic- al Nopții. Partea
a IV-a cărții, aduce în discuție un alt moment inedit al Memoriei, acela al
Mărturisirii, în fața durerii holocaustului, care devine factor coagulant al
psihologiei comunitățiilor iudaice, prin moștenirea milenară hasidică a
povestirii (p.129). Aplicația realizată, aduce în discuție un episod din Noaptea
de la Sighet, un melting pot cultural, care povestește despre vitalitatea morții, o
metaforă care topește toate valorile memoriei prin iminența unei eternități a
Jerusalimului ocultat de orice fel de destin mistic. Filosoful Sandu Frunză,
reorganizează memorialistica lui Wiesel, plecând de la o geografie a sacrului,
perturbată de mundaneitatea suferinței condensate la persona singulară dar
totuși colectivă a unui popor (pp.134-135). Această mișcare face posibilă
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conceptualizarea actului de co-memorare, care salvează alterarea culturală
(ideologică) a spațiului occidental (p.155). Ultima parte a cărții prezintă
Moartea inocenței, sau moartea comună a omului și a Lui Dumnezeu, plecând
de la poate cea mai puternică imagine a Nopții (psihanalitice), prin redarea
unei execuții a unui tânăr prin spânzurare. Dilema ridicată de Elie Wiesel,
este pe cât de transcendentă, pe atât de blocată în psihologismul uman, al de
ce-ului?!(p.163). Întebarea lui e simplă dar cu răspuns interiorizat, de tipul
cine a murit acolo, omul sau Dumezeul??? Aici se pare, el se depărtează de
logica lui Nietzsche, întrucât logica justițiară pălește în fața dolorismului
uman. Este adusă în notă parcă exegetică tema nebuniei, care justifică
sacralitatea vieții dar și a morții ca logică anti-lumească (p.164). Evreul
Rătacitor, iese din delirul robiei iar agonia percepută trans-temporal, devine
o portavoce a Tăcerii lui Dumnezeu. El explică parcă didactico-mistic în
Noaptea, faptul că „În spatele meu am auzit acelaşi om în‐ trebînd: „Unde‐i acum
Dumnezeu?” Şi am auzit înlăuntrul fiinţei mele o voce care‐i răspundea: „Unde e El?
Unde e El? Aici, atîrnă aici, în spînzurătoare”... În seara aceea supa a avut gust de
cadavre.”(p.165). Antinomia Prezență/Absență reprezintă pentru Wiesel o
veritabilă piatră filosofală, întrucât el pornește în căutarea ei, de la
abandonarea în fața psihologismului, care nu impunde decât un destin crud
implacabil mai degrabă fatalist, față de mesianitatea tensionată a
Responsabilității Memoriei comunitare ca antidot asupra indiferenței malefice,
transformate în politică ori ideologizată accidental. Astfel încheie această
carte Profesorul Sandu Frunză, care readuce în discuție temele tari, ideile
puternice care de pildă oferă în egală măsură, atât insomnie cât și revelație
prin întărirea Memoriei colective prin actul filosofic al adoptării unei etici a
responsabilității. Vă invităm pe această cale la o lectură tensionată dar plină
de fecunditate rațională cu infuzii meșteșugite de emoții și retrăiri ale
dramei umanității moderne.

Emanuel-Ioan CĂȘ VEAN
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