
13, serie nouã, anul XV, nr. 1 (159), 2012

e
c

t
u

r
i

nnnnn LUIZA MITU

Alexei Nesteruk, Universul în
comuniune. Cãtre o sintezã ne-
opatristicã a teologiei ºi ºtiin-
þei, colecþia ªtiinþã ºi Religie,
Editura Curtea Veche, Bucureºti,
2009.

Am putea fi consideraþi
defazaþi dacã nu am
recunoaºte faptul cã

tehnologia a pãtruns în toate stra-
turile civilizaþiei creºtine contem-
porane, inclusiv în cel ortodox.
Negarea importanþei tehnologiei,
în dezvoltarea umanã, chiar dacã
teologia o considerã în cele mai
multe situaþii ca fiind un impedi-
ment pentru depãºirea evenimen-
telor cotidiene sau pentru situa-
rea noastrã dincolo de suprafaþa
aparenþelor, ar însemna negarea
poziþionãrii noastre în prezent.

În urmã cu o lunã am asistat la
lansarea colecþiei ªtiinþã, Spiri-
tualitate, Societate a Editurii
Curtea Veche, unde Horia Pata-
pievici afirma cã tensiunea din-
tre ºtiinþã ºi religie se datoreazã
unei rupturi la nivelul memoriei.
Aceastã rupturã are ca efect ne-
gativ abordarea reducþionistã a
celor douã forme de manifestare

ºtiinþa ºi teologia – douã expresii
ale aceleiaºi subiectivitãþi

a spiritului uman: ºtiinþa ºi reli-
gia. Studiul lui Alexei Nesteruk
vine tocmai în sprijinul acestei idei
de recuperare a memoriei prin-
tr-o sintezã între convingerile te-
ologice premoderne, derivate din
surse patristice ºi metodologia
filosoficã postmodernã, vãzutã
dintr-o perspectivã fenomenolo-
gicã existenþialã care ajutã la iden-
tificarea semnificaþiei ºtiinþei ca
formã prefilosoficã de gândire.
Cartea are ca scop înþelegerea
sensului continuei întrupãri a
spiritului uman în lume prin cu-
noaºtere ºi tehnologie. (p.17)

Pentru susþinerea ideii de sin-
tezã neopatristicã, Alexei aduce
ca argumente gândirea unuia din-
tre cei mai influenþi teologi orto-
docºi ai secolului XX, Gheorghi
Vasilievici Florovschi (1893-
1979), în opinia cãruia teologia
ortodoxã trece printr-o crizã exis-
tenþialã: fãrâmiþarea minþii. Sin-
tagma implicã nu numai o devie-
re culturalã sau socialã, ci ºi o
deviere a spiritului uman de la
unitatea sa cosmicã ºi spiritualã.
Sinteza neopatristicã în teologie,
propusã de Florovschi, presupu-
ne: anticiparea trecutului în
prezent, întoarcerea la o erã
patristicã în gândirea teologi-
cã ºi în trãirea lui Dumnezeu în
liturghie, integrarea moºtenirii
patristice în sistemul gândirii

teologice moderne. Scopul ei în
ºtiinþã ºi teologie este centrat pe
înþelegerea gândirii contempora-
ne, fie filosoficã, fie ºtiinþificã,
din perspectiva evenimentelor
legate de comuniune.

Aceeaºi crizã existenþialã de
care vorbea Florovski o resimte
ºi ºtiinþa. Edmund Husserl rapor-
teazã criza ºtiinþelor europene la
incapacitatea ºtiinþei de a reflec-
ta condiþia umanã. Ruptura dia-
logului dintre ºtiinþã ºi teologie
îºi are cauza în ceea ce ar trebui
sã fie punctul lor de legãturã: di-
mensiunea existenþialã a fiinþei,
subiectul transcendental. Teolo-
gia reproºeazã ºtiinþei incapaci-

tatea de a articula prezenþa vie a
persoanei, în acest caz orice în-
cercare de a-l deduce pe Dumne-
zeu din interiorul ºtiinþei fiind
eºuatã. Acest reproº îl putem atri-
bui teologiei înseºi, care, din dis-
cursivã, academicã, trebuie sã
redevinã dialogicã, adicã sã rein-
tegreze raþiunea cu inima. Dialo-
gul teologiei cu ºtiinþa nu trebu-
ie sã se reducã la a predica divi-
nul doar cu ajutorul minþii discur-
sive, ceea ce înseamnã poziþio-
narea lor ca activitãþi exterioare
ale subiectivitãþii umane. Studiul
lui Alexei Nesteruk contravine
acestei atitudini naturale, abor-
datã în toate formele moderne de
dialog între teologie ºi ºtiinþã, ºi
redirecþioneazã dialogul ºtiinþã-
teologie spre subiectul-pol al
ambelor: persoana umanã.

Un alt aspect important al stu-
diului, în ceea ce priveºte dialo-
gul ºtiinþã-teologie, este repune-
rea tradiþiei ºi telos-ului împreu-
nã. Tradiþia nu trebuie înþeleasã
ca o stare staticã, ci ca o reînoire,
adicã încorporarea unor idei noi
în aceeaºi tradiþie, însã în con-
textul epocii actuale. ªtiinþa ºi
teologia sunt douã tradiþii ale spi-
ritului uman, aparent fragmenta-
re, dar care urmeazã o teleologie
comunã. Autoevaluarea propriei
persoane presupune plasarea în
interiorul tradiþiei, care înseamnã

acumularea noilor idei impuse de
dezvoltãrile interne ale condiþiei
umane ºi regândirea lor în con-
textul istoric general al umanitã-
þii. Prin telosul care, paradoxal,
este prezent în sufletul uman, dar
nemanifestat, tradiþia direcþio-
neazã atenþia spre originea lucru-
rilor în trecutul universului ºi al
istoriei omeneºti. Se contureazã
astfel o viziune eschatologicã a
dialogului ºtiinþã-teologie.

În opinia lui Alexei Nesteruk,
cel mai important lucru în dialo-
gul dintre ºtiinþã ºi teologie este
poziþia dualã a umanitãþii în uni-
vers prin întruparea finitã ºi lo-
calã a umanitãþii în esenþa cos-
micã ºi prin capacitatea sa neli-
mitatã de a depãºi localitatea
trupului prin cunoaºtere. Se
contureazã astfel o imagine a re-
alitãþii vãzutã ca un rezultat acu-
mulativ al multor generaþii de
percepþii umane formate în con-
tact cu lumea. (p.327)

Urmând analogia geometricã
a lui Max Planck, ºtiinþa ºi religia
sunt douã linii paralele care au
un punct de intersecþie comun,
infinit de departe de noi înºine,
adicã în epoca ce vine. Distanþa
dintre cele douã poate fi diminua-
tã prin ceea ce existã intrinsec în
ambele: statutul relaþional, comu-
niunea.

Gabriel Andronache, Ich bin
ein Berliner, Editura Herg Benet,
Bucureºti, 2011.

Gabriel Andronache (n.
12 octombrie 1972,
Iaºi) este scenarist,

publicist ºi redactor al sãptãmâ-
nalului „Ieºeanul”. A scris peste
70 de scenete pentru grupul
„Vouã“. Ca scenograf, a câºtigat
numeroase premii cu scurtmetra-
jul „Amatorul”, prin care a fost
selecþionat ºi la festivaluri presti-
gioase precum cele de la Milano,
Uppsala, Varºovia, Dresda, Mon-
tpellier, Barcelona sau TIFF. În
noiembrie 2011 a debutat ca ro-
mancier cu Ich bin ein Berliner,
carte lansatã la Târgul Internaþi-
onal de Carte Gaudeamus.

Ich bin ein Berliner este cãlã-
toria lui D. în cãutarea libertãþii ºi

un ritual kafkian de construire
a unei noi identitãþia identitãþii, a cãrei acþiune se va

desfãºura pe douã planuri – unul
românesc, al inadaptãrii ºi al în-
cercãrii de a ieºi din sistemul in-
satisfãcãtor ºi altul berlinez, ce
întruchipeazã imaginea libertãþii,
spre care se îndreaptã convins
de regãsirea unei noi identitãþi ºi
unde încearcã sã se integreze
într-un alt sistem considerat
(aproape) perfect. Atmosfera
este kafkianã: ca ºi în Castelul,
romanul surprinde alienarea, bi-
rocraþia ºi nesfârºita frustrare. D.
îºi îndeplineºte cu scrupulozita-
te maladivã îndatoririle sale civi-
ce impuse de un sistem de norme
fãrã sens. Demis fãrã motiv din
funcþia sa de consilier economic

este trimis pe cea mai de jos treap-
tã a „Instituþiei” – registratura –
pentru cã dupã „ani de serviciu
în slujba Instituþiei, nu puteai ieºi
afarã aºa, pur ºi simplu. Te-ar fi
ucis libertatea.” D. este un ina-
daptat, nu poate avea nici mãcar
relaþii sexuale normale, punând
insatisfacþia ºi frivolitatea sa pe
seama moralitãþii. Este laº ºi cu-
rajos în acelaºi timp prin faptul
cã-ºi abandoneazã viaþa din Ro-
mânia ºi îºi face o serie de pro-
iecþii iluzorii despre realitatea per-
fectã: „O lume în care sã nu fie
loc pentru monstruozitãþi birocra-
tice precum Instituþia, o lume în
care inteligenþa ºi raþiunea sã fie
suverane, iar seriozitatea, modes-
tia ºi onestitatea lui sã fie recu-
noscute ºi respectate”.

Lumea idealã se va suprapu-
ne treptat unei strãzi din Berlin,
surprinsã într-o fotografie veche
pe care o gãseºte la anticariat. La
o analizã atentã a fotografiei des-
coperã chipul unei femei fumând
la fereastrã, un atelier auto, un
aprozar ºi alte elemente în jurul
cãrora îºi construieºte o alterna-
tivã. Stabilit la numai câteva strãzi
de mult visata Konig Strasse,
pune la cale un ritual de încadra-
re în noua realitate. Nu va da nã-
valã fãrã a-ºi calcula fiecare miº-
care, el o va aborda din aproape
în aproape, va merge mai întâi la
o braserie aflatã la colþ cu Konig
Strasse, apoi se va plimba, ur-
mând ca abia peste câteva zile sã
intre în aprozar. La braserie o des-
coperã în mod surprinzãtor pe fii-
ca femeii care fuma la fereastrã.

Aceasta, recunoscându-ºi mama
în vederea adusã tocmai din Ro-
mânia, va începe o relaþie cu D.,
poate chiar dintr-un soi de fata-
lism: „Mutarea lui D. în locuinþa
Taniei se produse aproape firesc,
fãrã ca vreunul dintre ei sã aducã
în discuþie în mod clar acest lu-
cru. D. cãpãtase o asemenea dex-
teritate de a se insinua în orice
mediu, încât toþi îl percepeau ca
fiind acolo de când lumea.” Pen-
tru D., Tania constituie instru-
mentul necesar de a gãsi breºa
de pãtrundere într-un alt sistem
mai potrivit lui. Se înºalã ºi de data
aceasta, preocupat cu construi-
rea unei alte identitãþi, pierde
conºtiinþa de sine, ceea ce va
duce inevitabil la alienare. Auto-
rul nu insistã asupra perspecti-
velor celorlalte personaje, el ur-
mãreºte doar evoluþia lui D.; tot
ce citim sunt gândurile, senzaþii-
le, percepþiile etc. ale lui D. El nu
este capabil sã ducã nimic la ca-
pãt ºi nimic nu este de naturã sã-
l impresioneze atât de mult încât
sã-i dea energia pentru a conti-
nua. Frustrãrile încep ºi ele sã
aparã, iar relaþia cu Tania se peri-
cliteazã: „Atunci reacþiona vio-
lent, cerându-ºi drepturi închi-
puite. Toatã lumea era vinovatã
de eºecul sãu, cu excepþia lui,
desigur”. Întâlnirea unui alt alie-
nat, un fel de alter ego (Muller), îi
va dãrâma definitiv lumea cadu-
cã. Va începe o luptã lungã între
el ºi „intrus”, hrãnitã de situaþii
banale, care pot fi hiperbolizate
în mintea celor douã personaje ºi
care au ca mizã comunã identita-

tea. Pentru a-ºi fabrica una a fu-
git ºi el ca ºi D. într-o altã þarã (în
Africa de data aceasta), unde,
timp de zece ani, a reuºit sã devi-
nã un fel de zeu pentru bãºtinaºi.
Dar ºi realizãrile sale au fost tem-
porare, nefiind fondate pe ade-
vãr. Cele douã existenþe anorma-
le, care au ignorat mersul firesc
al vieþii trebuie sã treacã printr-
un soi de purgatoriu. Muller este
pentru D. un avatar ce are pro-
priile sale însuºiri exagerate. Psi-
hopatiile lui D. sunt proiectate la
scarã ºi mai mare în Muller. Ast-
fel cã duºmanul sãu exterior este,
de fapt, o evoluþie posibilã a lip-
sei sale de conºtiinþã. Viitorul
duºmanului închipuit este ºi el
unul dus la extrem. Ispãºeºte prin
moarte. D. este acuzat ºi închis
pânã în momentul în care se des-
coperã adevãratul vinovat. Între
timp realizeazã cã totul a fost o
greºealã: „Gonise dupã o fantas-
mã, neºtiind cã singura identita-
te realã este cea interioarã ºi nu
cea ºtampilatã ºi avizatã de cãtre
cei din jur.” Constatând acest lu-
cru îºi dã seama cã acum este un
om liber: „Ich bin ein Berliner!”
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