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Teologia dupa moartea lui Dumnezeu
Adrian G. Romila

Daca  meditam  in  prezent  asupra  sacrului,  observam  ca
celebrul verdict  al lui Nietzsche de  la  sfarsitul anilor 80  ai
secolului al XIX-lea "Dumnezeu e mort" a avut consecinte
catastrofale  pentru  cultura  moderna  occidentala.  In  mod
paradoxal,  poeticul  apodictic  nietzscheean  din  La  Gaya
Scienza se va traduce literal, in secolul urmator, si va duce
mai tarziu,  in  modernitatea  ultima,  la  implozia  metafizicii
traditionale si a tuturor "povestilor intemeietoare". Limbajul
religios  isi va  pierde  intelesurile  cunoscute,  Dumnezeu va
deveni o idee inutila, tehnica va parea ca poate face totul, iar
omenirea va duce pana la capat, prin atrocitatile conflictelor
de  toate  felurile,  efectele  "vointei  de  putere".
Deconstructivismul,  relativismul,  hermeneutica  subiectului
sunt  doar  cateva  dintre  ideologiile  postmodernitatii
occidentale actuale si pare greu de crezut ca din ele se va
mai putea deriva o  teologie capabila sa raspunda nevoii de
Dumnezeu, asa cum l-a inteles crestinismul traditional.

Exact la aceasta problema incearca sa raspunda doi ganditori
contemporani,  unul american,  John. D. Caputo, si celalalt
italian,  Gianni  Vattimo:  cum  s-a  ajuns  de  la  teologiile
seculare  ale  mortii  lui  Dumnezeu  la  intoarcerea  unui
crestinism  postmodern? Cum de  s-a  trecut  de la  aparent
irecuperabila moarte a lui Dumnezeu la deconstructia in forta
a mortii lui Dumnezeu? Editura Curtea Veche face cunoscute
cateva  luari  de  pozitie  recente  ale  celor  doi  filosofi,  in
traducerea lui Cristian Cercel, in deja lansata colectie "Stiinta
si  religie",  coordonata  de  Basarab  Nicolescu  si  Magda
Stravinschi. Dupa moartea lui Dumnezeu e un volum aparut
in 2007 in SUA si reuneste doua intinse articole ale celor doi
si doua interviuri cu ei, urmate de o  postfata a lui Gabriel
Vanahanian. Ambii ganditori confirma ironia teologiei mortii
lui  Dumnezeu,  care,  dupa  un  secol  si  ceva  de  critica  a
moralei si a metafizicii, sprijina acum recuperarea misterului
divin,  mizand  pe  suferinta  si  pe  agape.  Ma  voi referi,  in
continuare, la cele doua texte, destul de consistente si de
cuprinzatoare,  cu  mentiunea  ca  dialogurile  ulterioare  cu
autorii  lor  reiau  in  carte  aceleasi probleme,  intr-o  forma
discursiv-colocviala.

Gianni Vattimo  e  relativ  cunoscut  publicului de  la  noi prin
cateva traduceri care au aparut in ultimii ani din operele sale.
Campion al "gandirii slabe"  si al dialogului generalizat,  pe
urmele  hermeneuticii  postheideggeriene,  Vattimo  ofera  o
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interpretare proprie a mortii lui

Dumnezeu si a proceselor moderne de secularizare. In Spre
un crestinism nonreligios, el crede ca secularizarea, departe
de a-L alunga pe Dumnezeu, constituie un produs firesc al
modernitatii si poate recupera crestinismul chenotic, bazat
christic  pe  iubirea  de  celalalt.  Chiar  conceptul  sau
fundamental, gandirea slaba, indica atat "slabirea" treptata a
fiintei  care  a  format  ontoteologia  traditionala,  cat  si
"slabirea"  argumentelor  filosofice  ateiste,  care  nu  faceau
decat  sa  emita  aceleasi pretentii de  autointemeiere  ca  si
metafizica crestina. Acum, in epoca postmetafizica, nu mai
avem adevaruri absolute, ci doar interpretari, iar credinta,
alaturi de necredinta sau suspiciune, poate din nou sa faca
parte din optiunile valabile ale oamenilor. Hermeneutica e cea
care  decide  astazi in materie  de  filosofie, o  hermeneutica
onesta  si  deloc  revendicativa.  "Chestiunea  interpretarii",
afirma Vattimo, "se configureaza acum astfel: interpretarea
este  ideea  conform  careia  cunoasterea  nu  este  reflectia
pura, dezinteresata a realului, ci abordarea interesata asupra
lumii,  care  este  ea  insasi schimbatoare  la  nivel istoric  si
conditionata cultural". Crestinismul insusi a facilitat aceasta
intoarcere la  subiectivitate prin interiorizare, prin centrarea
pe  subiectul  uman,  pe  irepetabilul  persoanei.  Pe  de  alta
parte,  sensurile  lumii  de  astazi  s-au  format  in  interiorul
crestinismului,  asa  ca,  daca  ne-am  debarasa  de  lumea
sensurilor si a referintelor biblice, ne-am debarasa, de fapt,
de  orice  sens. Traditia  textuala  in care  ne-am  format  ne
conditioneaza, chiar daca  nu vrem, deci,  fara  crestinismul
biblic, nu am mai avea instrumente de vorbire si de gandire.
"Nu putem nici macar sa vorbim altfel decat din perspectiva
crestina", afirma autorul, pentru ca "suntem incapabili sa ne
formulam pe noi insine, incapabili sa  articulam un discurs,
mai  putin  atunci  cand  acceptam  anumite  premise
conditionate  cultural".  Cu alte  cuvinte,  fiinta  obiectiva  s-a
autoconsumat, dar noi nu putem vorbi si gandi decat pornind
de la ramasitele ei.

Termenul central al revigorarii postmoderne a crestinismului,
in viziunea lui Vattimo, e iubirea, augustinianul "iubeste si fa
ce  vrei".  Iubirea,  sugereaza  ganditorul  italian,  face  ca
obligativitatea unui "adevar" sau a unei "traditii" sa-si piarda
caracterul impunator. Nu mai e  obligatoriu, am  spune, sa
credem in Dumnezeu Treime sau in autoritatea absoluta a
Bisericii ca  institutie  crestina  terestra,  asa  cum  nu mai e
obligatoriu  sa  ma  gandesc  la  Dumnezeu ca  Tata  in sens
masculin.  Limbajul  e  alegoric,  oricum,  pentru  modernul
convins de relativitatea oricarui concept, iar adevarul, la fel, e
constructie.  Asa  ca  relatiile  interpersonale  intre  crestini
trebuie sa aiba de-a face mai mult cu mila decat cu adevarul,
mai mult cu iubirea decat cu autoritatea vreunei traditii. Si
atunci,  de  unde  apare  consensul,  pe  ce  ne  putem  totusi
baza, daca nu exista un adevar obiectiv? Pe dialog, pentru ca
adevarul nu e ceva dat o data pentru totdeauna, ci o medie
care  rezulta  din  dialogul intre  indivizi.  "Adevarul  pe  care
Hristos a ajuns sa-l predea Bisericii nu este un adevar deja
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indeplinit. Mesajul sau evolueaza in istorie. In mod similar, nu
il poti citi pe Platon fara a lua in considerare intreaga istorie a
interpretarii  lui  Platon.  Ceea  ce  pare  natural  e,  de  fapt,
istoric". Crestinismul, in acest  caz, isi deplaseaza accentul
dinspre dogmatic-institutional spre moral-practic, iar "iubirea
va inlocui adevarul", spune Vattimo. Crestinismul va deveni o
"religie  a  iubirii pure,  tot  mai purificate",  o  iubire  care  sa
ateste  prezenta  lui  Dumnezeu  si  care  sa  treaca  de
diferentele  confesionale. "Adevarul care  ne va elibera este
adevarat  tocmai  pentru  ca  ne  elibereaza",  rationeaza
autorul. Caritatea a deschis, pentru Vattimo, drumul spre un
crestinism  nondogmatic  si  noninstitutional,  spre  un
crestinism  vazut  ca  gandire  generala  a  modernitatii,  un
crestinism nonreligios.

John D. Caputo e aproape necunoscut publicului roman, de
aceea textul sau Hermeneutica spectrala. Despre slabiciunea
lui Dumnezeu si teologia  evenimentului poate  constitui  o
buna carte de vizita. Gandirea sa teologica e una bazata tot
pe  atentia  acordata  celuilalt  si pe  "slabiciunea"  discursului
intemeietor, date de sentimentul intens al contingentei si de
caracterul  permanent  revizuibil  al  constructiilor  noastre.
Iluzia unei obiectivitati pure trebuie ingropata, pentru a lasa
loc imprevizibilului si providentialului evenimential. Teologia lui
Caputo  e una "a evenimentului", care deplaseaza interesul
asupra divinitatii dinspre cuvintele si lucrurile deja constituite
spre survenirea mereu impredictibila a evenimentului. Cu el
poate incepe o teologie postmoderna, una in care ceea ce ni
se intampla este Dumnezeu, iar "mutarea cruciala se afla in
tratarea evenimentelor ca fiind ceva ce are loc in cuvinte si in
lucruri, ca o  potenta starnita in interiorul lor, nelinistindu-le
odata cu evenimentul". Ceea ce se asteapta, se asteapta nu
de la ceea ce e prezent, ci de la ceea ce soseste, de la ceea
ce e in interiorul lucrurilor si al cuvintelor, de la ceea ce ele
promit.  "Hermeneutica  spectrala"  consta  in  evaluarea
mesianica a evenimentului, in configurarea fantomelor sfinte
care  salasluiesc  in  "poate"-le  lucrurilor.  Potentialitatea
evenimentului  poate  avea  forme  variate  de  expresie  si
reprezentare, ireductibile la actualitate si cautand constant o
iesire.  Suntem,  in  conformitate  cu  Biblia,  un  popor  al
Legamantului, al fagaduintei. Religia insasi, sustine Caputo, e
legamantul incheiat intre eveniment si noi. "Astfel ca, dincolo
de  sau poate  in interiorul Legamintelor  iudaice  si crestine
putem visa la un legamant postmodern, in care noi suntem
poporul evenimentului, cei conjurati de eveniment".

Ideea  din  spatele  unei teologii postmoderne  o  constituie,
asadar, in viziunea lui Caputo, eliberarea evenimentului ce
sta  in  bine  cunoscutele  scene  ale  Legamantului  iudaico-
crestin  si  oprirea  limitarii  lui  la  forme  locale,  istorice.
E-adevarat  ca  evenimentul  e  activ  in  conditii  locale,  dar
exista  un  neconditionat  indeconstruibil  in  orice  situatie
istorica sau practica discursiva, si acest neconditionat trebuie
prezervat  si  pastrat  ca  obiect  al  pasiunii.  "Numele  lui
Dumnezeu", afirma ganditorul american, "este pur si simplu
cel mai faimos si mai bogat nume pe care il avem pentru a
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semnifica  atat  un exces  cu final deschis, cat  si un mister
inaccesibil". Numele lui Dumnezeu numeste totul, mai putin
evenimentul pe  care-l adaposteste;  el e  cel care  invita  si
cheama, fara a putea fi vreodata numit. Subiectului ii ramane
sa accepte termenii promisiunii si sa dea un raspuns, sa se
lase  prins  ca  subiect  al  evenimentului  si  sa  spuna  "da"
fortelor  care-i  traverseaza  inima  si  corpul.  Evenimentul
ireductibil ne reduce la lacrimi, la rugaciune si la iubirea de
celalalt, in vederea venirii sale, astfel incat adevarul etern al
evenimentului e calatoria sa necontenita, "nomadismul" sau,
nemultumit de formele sedentare, sedimentate, in cautarea
ospitalitatii si bucuriei de a-l primi. Intr-o  lume a  lucrurilor
deconstruibile,  evenimentul e  nedeconstruibil si dincolo  de
accesibilitatea si granitele  a  ceea ce  exista, tocmai fiindca
intalnirea cu el, cu ceea ce se afla in el inseamna patrunderea
intr-un  spatiu  intermediar,  complet  necunoscut  si
imprevizibil.  Dorinta  de  a  se  arata  nu piere  daca  obiectul
dorintei nu se arata niciodata, iar "numele lui Dumnezeu nu
este  tocmai  numele  a  ceea  ce  ne  dorim,  ci  numele
evenimentului care  are  loc  in  ceea  ce  ne  dorim,  ce  tine
dorinta in viata". Doar plansul, rugaciunea, starea nenorocita
de neimplinire  si de  cautare permanenta ne  fac  demni sa
primim ceea ce evenimentul aduce. Nu suntem capabili sa
formulam definitiv dorinta, si asta ne duce la un flux constant
de  formulari  provizorii,  din  care  ne  alcatuim  teologia
aproximativa. Adevaratul nume al lui Dumnezeu insa nu se
opreste in vreo forma, ci pulseaza in lucruri, solicitandu-le sa
fie ceea ce ele pot fi mai bun.

Aspectul dinamic si solicitant al numelui divin transpare cel
mai bine in crestinism, sugereaza Caputo. Moartea lui Iisus
propune  postmodernitatii  o  teologie  a  Crucii.  Moare  un
Dumnezeu  al  puterii  pentru  a  elibera  evenimentul  de
revendicarea  neconditionata careia ii lipseste suveranitatea
lumeasca. Slabiciunea lui Dumnezeu se arata in crucifiarea lui
Iisus, si acest eveniment divin ne socheaza si ne indeamna
sa devenim demni de el. Astfel se explica posibilitatea unei
deconstructii a  numelui lui Dumnezeu pornind  chiar  de  la
"moartea" lui Dumnezeu. Teologiile mortii lui Dumnezeu sunt
ele  insele  niste  mari  povesti  deghizate,  care  relateaza
trecerea dinspe moartea unui concept gol spre noua forma
de  teologie,  a  evenimentului mortii lui Dumnezeu. Acesta
subliniaza caracterul muritor ori contingent al oricarui nume,
luandu-si de aici puterea persuasiva. "Chenoza nu este un
eveniment ce se petrece odata cu viata si moartea lui Iisus,
ci este istoria sau traditia in desfasurare, inaugurate de acest
eveniment".  In  acest  caz,  vechile  naratiuni  religioase  ce
ne-au construit  istoria si traditia trebuie luate ca jocuri de
limbaj ireductibile sau ca forme care instruiesc in legatura cu
sensul  vietii  noastre.  In  mod  paradoxal,  in  plina
deconstructie,  Caputo  propune  o  intoarcere  la  mit,  la
literatura religioasa. Trebuie insa ca intelectualii sa vegheze
atat  asupra  pastrarii  acestor  forme  ca  povesti  alegorice
despre Fiinta, cat si asupra scaparii lor de sub control. Ele
trebuie luate in serios, dar nu trebuie citite literal, pentru a nu
recadea in fundamentalism si dogma.
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Dumnezeu ca eveniment si ca efect de limbaj, chenoza lui
Hristos ca dovada a "slabiciunii" lui Dumnezeu si a valabilitatii
iubirii de aproape, iata cateva dintre aspectele unei teologii
postmoderne. Dumnezeu nu "a murit" in modernitate, ci a
revenit "din alta parte" si s-a ridicat, din propria Lui cenusa,
ca o noua provocare. Secularul a fost batut prin secular, iar
"dupa moartea lui Dumnezeu" inca mai putem vorbi de El.
E-adevarat,  nu  asa  cum  am  fost  obisnuiti.  O  dovedesc
sistematic Gianni Vattimo si John D. Caputo.

Acest articol este disponibil integral.
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