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În ult inra vrcrnc constat ci-r ,.cl ialogul" dintro

;ti intir si roligic capirtir noi proporti i si angirjelzl un
nunràr  imprcs ionant  de pc lsonal i tà1i  d in c l ivorsc
donrcrnii. Pentru a înlclcgc nrai hinc cum ùsto posibil
accst ,,dialog" citcsc cu intcrcs tot cc so puhlicir în
ltccaslir cl iroctic. La clrcpt vorbind, donrcniul cstc
cxtrem dc ofcrtanl: dc la tox{c rnoilostc, încîlcitc, în
calc sînt amcstccale, f 'àrà nici o problcrnl, rclieii lc
lul.ri i  cn sti inlclc dc orice I 'e l. pînir la tcxtc clirrc, clc-
gante, pline rlc nricz. care întlcarnnir l l  rctlcclie .

Din aceastir ult imà catogrlric facc pitrtc si volurnul
publicat re ccnI clc Arhie piscopul Chrysostorlos,
Studiile trunsdist'iplinare si itttelettuulul ()rt()d()x.
Ctnr.fi'trtrlurett stiintei si u struliilttr trnttetrtltonttr.e îtt
(on[ext truditiotutIist, trad. Violcl Zaicu, lJucurcsti,
Cultca Vcchc, Colectia ,,Sti inlir si Rcligic". 2009,
190 p. Arhicpisc<tpnl Chrysostouros de Etna nu crod
cii mai arc ncvoic clo nici o prczL)ntaro, l ' i incl dcja binc
cunoscut cit itori lor din R<xrânir plin ce le cîtcva cirrl i

1i stucli i  tr lclusc la-noi. Ca sir i ir lososc r-r cxplcsic
înrprumulal.it dc la Inalt Prea Slintia Sa, si aceusti i
carto rcccnl apirrutir la otl itura Curtc:r Vcchc vinc
.,din" ortodoxic.

Î r ra intc  r lc  a t l t 'ce l t l  p lc /cn l i r rc i r  s t r t rc tur i i  i lces lu i
volum trcl.ruic sir niirturiscsc tirptul cir t it lul rri i-a
atras atcntia în nr<ld dcoscbit, nrai alcs prin sintugtna
,,intelectuolul orkxkx". Plirria întrcbarc citrc mi-:l
apàrut în urintc a lbst: la co trinritc accastir sintagrnir' l
Dacà autorul accstui volnrn nu af t i l i lst
Arhicpiscopul Chlysostonr()s as fi crczut cil csl.o
vorba do intclcctualul carc unncuzil ,,calca cca drcap-
tà". Dacà.cstc asa, atunci ce înscamnà ,.clt lca cca
dlcaptà"'? In paginilc rcspcctivului volum nu sc spunc
dcspre cc intelcctual cstc vorba, clar înclin sir clcd ci:r
cstc \ 'orba clc accl intclcctual a ciu'ui confcsiunc rùli-
gioasà e cea tirtodoxir, crcstin-ort<ldoxir.

Dacir ar l ' i  sir faccm un scur' l excurs istoric si sà-l
crcdem pc Jacqucs Lc Gofl, atunci intclcctuali i îsi

datorcazà apari[ia o clatà cu dezvoltarca marilrlr
orasc, rnni cxact, o datà cu apariçia univcrsit irt i lor din
acestc orascl. Ceca co înscamnà cà intclcctuali sînt
or i tscni i . , ,oarneni  dc meser ic" ,  cum î i  numcste
Jacclucs Lc Gol'î, c:rre sînt asernitnittori negustorilor.
adicit ..vînzatori de cuvintc".

Chiar dacir intclectualul arc o clrta fixà clc nastcre
(sccolul al XII-lca), el nu sc naste e-n nilt i lo. Ceea ce
mult rnai tîrziu (abia în sccolul al XIX-lca) s-a numit
itrtelecîuul sc dcsprinclc la un moment dat dintr-o pul
ernicir traditic occidcntalà, cea clericalà2. ,,Savant ; i
prolesor, gînclitor prin mcseria sa, intelectualul sc
mai clc!incsto si prin unolc trirsàturi psihokrgice câro-
ra niinlea lc poalc motli l ' ica dircctia, ca ;i prin unele
dcprinricri carr: sc pot înàspri, dcvcnincl apucàturi.
manii. Cr-rgclînd n.rcrcu, intelcctualul riscir sà cadà în
ralionamente pcclantc. Om, dc sti intà fl ind, estc
amcnintat clc uscàciunt: sullctcasci. Crit ic l ' i ind, el
riscà sir distrugà din principiu, sau sà dcnigrczc sis-
tcnut ic" l .

Înri parc a fi aici o variantà tarc a intelectualului
carc nu cstc compatibilà cu modul dc a fi al crcstinu-
lui-orlockrx autohlon. În opinia mea, ortodox nu oslc
accla carc sc clcclarà la reccnsàmînt astlcl, care arc
doar o atitudinc l irrmalà laçti do accastà conl'csiunc, ci
accla crrc îl màrturiseste cu aclcvàrat pe Hristos. Càci

,,a tàinui cuvîntul Adcvàmlui înscamnà a te lcpàda de

Astàzi. intelectual este accla care se implicà (cste

angajat) într-un fcl sau altul în viaqa putrl icàs. De rcg-
ulà, ccl puJin în spatiul nostru cultural, asa-zisii int-
clcctuali sînt angajati întru totul puterii, adicà aparçin
sistemului. Pe de altà parto, existà ;i opozanli i lor,
carc crit icà putereâ si implicit pe cei care o suslin. În
tot cazul, dincolo clc accsle ,,angajamentc". nu-ni
cste l irarto clar cu ce sc ocupà intclcctLrali i  astàzi ; i
carc sînt critori i lc dtrpà care cincva poato I ' i  catalogat
drcpt intelectual.
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Dacà nu-mi pot explica rolul intelectuali lor În
societatea noastrà, cu atît mai grcu este sà-mi explic
rolul .. intclcctualului ortodox". Am înccrcat sà iden-
tific cîçiva asttel de intelectuali în spaliul noslru cul-
tural, dar fàrà prea rnarc succcs. Asta nu însemnà cà
ei nu existà, spun cloiu cà eu nu-i (rc)cunosc. Poatc cà
sînt starndardelc mclc prca ridicate. Asa cà am riccis
sà luàm termenii ca atarc si în înlclcsul krr comun:
intclcctual dc astàzi este acol personaj carc arc studii
universitaro la o institu{ie acreditatà sau nu, care scric
cîte ceva din cînd în cînd (la divcrsc rcvistc obscurc,
în volume colectivo scrisc în grabà, pc bloguri, sau în
propriul jurnal); iar ortoclox estc accla care a lbst
botezat în aceastà confcsiunc rcligioasà. Astl i l  stînd
lucrurilc, nu ne putsm plîngc dc numàrul mic dc ., int-
clectuali ortodocsi".

Volumul scmnat dc Arhiepiscopul Chrysostomos
al Etnei cuprinde patru sludii eterogcnt: la prinra
vedcre, cc sc vor a fi reunite sub cupola ortodoxici si
a studii lor transdisciplinaro, cum nc anuntà tit lul
volumului. Vom aborda pe scurt continutul tlecàrui
studiu propus de Înalt Prea Sf inlia Sa.

Primul studiu poartà tit lul: .,Himera cîinelui ;cît.c-
va remarci dcsprc succcsul caustice i lucràri a prof-e-
sorului Richard Dawkins. Hinteru credinyei în
Dwnne?.eu ; contextul cmpirismului, ateismului si
blasfemiei salc naivc" (p. Ll-u0). In accst sttrdiu
Arhiepiscopul Chrysoslomos làce o reccnzic fbarte
durà ;i justificatà la cartca lui Richard Darvkins
(autorttl ,,genei egoiste" si promott>rul rrrnrlui oteisnr),
Tlte Gtxl Delusirtr (Hitneru trelintei în Dutrmezeu,
trad. Victor Godeanu, Bucurcsti, Curtea Vcchc,
2007).  Rcpct .  d in pcrspcet iva unui  crcst in .  cr i t ica
durà realizatà tlc Inalt Prea Sl in(ia Sa este pcrf'oct jus-

tif icatà. Nu toli însà s-au raportat astlel la cartca lui
Dawkins. Au tirst destui autori care au laudat accst
volum, printre care se numàrà: Stcven Pinker, Matt
Ridlcy, Phil ip Pulhnan, Dosmond Morris et uli i . lctl i
oameni dc sti inqà recunoscu(i si atci (p. 4() .rri.).

Imi parc lbrtat dialogul dintrc tc<llogia ortodoxà si
sti inle, iar accastà atitudinc vinc rnai dcgrabà din
partea teologilor. Oamcnii dc ;t i intà nu ràspuncl între-
bàrilor în acclasi nrod. Mà întrcb: cunr cste posibil un
clialog întrc teoiogia ortodoxà ;i ;t i in1c, diakrgui
purtîndu-se cu astl 'el dc oamcni do sti intir (cei din cat-
egoria lui R. Darvkins)'? Adcp{ii dirlogului dintre
teologie si sti inçà nu rcnuntà asa usor, ci apclcazà la
al tc  cxemplc.  nr t r l t  mai  convenabi lc :  . ,ch iar  ; i
Einstcin credci.t în l)umnozcu". Se rroatc sà l ic asa.
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Dar în cc l'cl de Dumnez.eu crcdca A. Einstein'l
Arhicpiscopul Chrysostomos spune clar cà Einstcin
nu se rcforoa la Dumnezcul antropomorl (...) sau la
vreun Dumnezeu pcrsonal, ci la credinta în supranat-
ural (p. 3 I ). Se poate ca pentru unii oameni de ;tiinfà
sà fie ,,ceva" dincolo de acest empirism naiv, .,ceva"
supranaturalb. Dar de aici si pînà la un Dumnezeu
pcrsonal, la Dumnezeul Viu, cste cale lungà, ca sa nu
spun cà nu este nici o cale.

In opinia mea, cartca lui Richard Dawkins nu
mcrita nici màcar un rînd scris ca recenzic. Este grcu
do crczut cà Dawkins poate fi convins de Adevàrul
cre stinismului, cu atît mai putin cle valoarca tradil iei
ortodoxc. ..Rlasfemiilo salc naivrr" nu cred cà ar l ' i
trebuit invocate, cu atît mai pulin comcntatc si inter-
pretatc. R. Dawkins si-a ales propria cale, si înleleg
cà esto un .,recidivist" incorigibil în mesajc blasl'c-
meitoarc. În acest caz, ,da omul eretic, dupà întîia çi
a d0ua mustrare, dcpàrtcazà-te" (Tit 3, l0).

În opinia mea, acest prim stutliu cste un exemplu
carc aratà clar imposibilitatca de a purta un dialog cu
oameni cle sti inlà din calegoria lui R. Dawkins. Înclin
sà crecl cà acest prim studiu nu are o lcgàturà directà
cu subicctul acestui volum, anuntat încà din tit lu.
Dacir se poatc stabili o oilrccilrc tcgâturà, accasta esto
indirectà.

Ccl de-al doilca studiu are titlul: ,,A-L afla pe
Dumnozcu în fisuri. Amintiri din pcrioadà Princeton
legatc de Albcrt Einstçin, Rose Rând, John Nash si
pàrintelc Georgcs F'lorovski" (pp. f l l  - I l5). Studitt
cstc construit plccîncl dc la celcbra spusà (usor modi-
ficatà) a lrri Gustavc Flaubcrt: .,[,e fum Dieu est dturs
le létuil". Toate aceste personalità[i invocatc în acest
al doilca lcxt l 'àccau partc din ,,cercul f igurilor
obscurc ascunse în decalajclc vieti i la Princcton" (p.
95  ) .

Fr>iulc intcrcsante si incdite sînt povestioarele
ctrprinse în accst stuil iu, mai alcs celc dosprc dr. Rose
Ranrl. carc se pare cir .,cra lbarte intcrcsatà dc relaqi-
i le clintrc Ii losol' ie çi rcligie , dc psihologiea rcligici si
dc psihologia pastoralà" (pp. 92 - 93). La rîndul sàtt.
gcniul matematicii, laurcat al Prcmiului Nobel în
cconomio pentru contribuli i lc 1a teoria jocttri lor
(1994). John Nash ,,4 càzut în l ' isuri le vieli i  acadc-
nricc - nu din cauza antiscmitismului brut cu carc s-
a conliuntat Einstein sau a dctçrior'àri i mintale care a
bîntuit-o pc Rand, ci din cauza unui lucru care l-a
turnràrit t 'àrà încctarc: spcctml amenintàtor al
schizolrcnioi paranoidc" (1't. 97 ).
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Toate aceste personalità1i sînt pentru noi, oamenii
obiçnuifi, ,,ncbuni", ràtàcinÇi, inadaptati. Sà ,,aduni
mucuri de ligàrà si alte rcsturi de prin santuri" (p. 96)
cum fàcea John Nash, nu este un lucru întîlnit la cci
mai mulçi dintrc noi. În optica Arhicpiscopului
Chrysostomos, prczenla unui Bine Suprcm sc poate
regâsi si în ,,fisurile" mentalc ale schizofreniei. În tot
cazul, Înalt Prea Sfinlia Sa estc îndreptàlit sà abor-
deze aceste chestiuni sensibile, nu atît în calitate de
teolog, cît mai ales din perspcctiva forma[iei sale aca-
demice, f i ind si psiholog.

Pàrintele Georges Florovski ocupà un loc special
în amintirile Arhiepiscopului Chrysostomos de Etna.
Prin comparalie cu celc trci personalitàti amintite în
acest studiu, G. Florovski nu se încadrcazà în catego-
ria lor, adicà a celor,,càzu1i în fisurile vielii intclec-
tuale de la Princcton" (vezi explicalia de Ia p. 104
s4.). Pe scurt, este vorba de nedreptàlile suferite de
pàrintele Florovski în lumea academicà, identilicat
uneori drept ,,bàtrînul àla carc se învîrte prin campus
în robà neagrà" (p. 105).

Cum bine se stie, G. Florovski a fost unul dintre
fondatorii Consil iului Mondial al Bisericilor
(C.M.B., care a ajuns în ccle din urmà o institulie
politizatà, mai ales o datà cu primirea episcopilor
sovietici în cadrul ei) si a sustinul l'crvcnt prezcnla
ortodoxà în mi;carea ccumenicà (p. 103). In paginile
dcdicate pàrintclui Florovski, Arhicpiscopul
Chrysostomos de Etna înccarcà sà dil-crsnticze net
între ecumenismul dorit dc G. Florovski çi ceea ce a
devenit între timp ecumenismul. Migcarc sa ecu-
menicà trebuia sà se finalizeze cu întoarcercrl futuror
celor ràtàciçi la ortodoxis. Pontru pàrintclc Florovski,
doar primatul ortodoxiei conta. Din pàcatc aceastà
miscaro a fost înçelesà greçit ;i ,,a dcvenit caricalura
stupidà a unei ,,comunità1i mondiale" grotcsti - cca
mai lumeascà utopie po care o poate gàzdui ideologia
religioasà" (p. 107).

Este foarte adevàrat cà C. Florovski, care a suslin-
ut inil ial mi;carea ecumcnicà, a observat în ult imii sài
ani de viatà ,,càderea miscàrii ecumcnice într-un soi
dc sincretism religios naiv si unoori comic, pàrintcle
Florovski a devcnit tot mai prcocupat dc direclia
grcsità si dc dczorganiz.area accstoi rniscàri, ca si dc
el'ectcle negative asupra Iumii tcologice ortodoxe"
(pp. 106 - 107). Pàrintclc a avut buna crcdintà cà toli
cei care într-un fel sau altul s-au îndcpàrtat de
Biserica Ortodoxà pot (re)vcni la izvorul viu al
Tradiliei acestcia. Se parc cà, o datà cu trccerca Lim-
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pului, efectul a {bst unul invcrs. ,,Miscarea ecu-
menicà nu mai cautà adevàrul cu orice pret, ci a
dcvenit treptat o càutare a ceee ce este crnnun" (p.
123, n. 10). S-a dorit çi încà se doreqte prin aceastà
miscare ccumcnicà sincreticà slàbirea Ortodoxiei. În
mod cert însà, asa cum sustine Arhiepiscopul
Chrysostomos al Etnei, ,,pàrintele Florovski nu a fost
scumenistul invocat azi de ecumeniqtii ortodocqi în
sprij inul ac[iunilor lor" (p. 108).

În concluzie la ccle dc rnai sus, astfel de ,,întîlniri
admirabilc" cu o seric de personalitàçi (cum sînt ace-
lea de la Princeton) te pot îndrepta càtrc Dumnezeu.
Si exemplcle laice, nu neapàrat crcstin-ortodoxe, te
pot ghida spre Dumnezeu. lmportant este ca tot ceea
cc faci sà fie cu gîndul la Dumnezeu. Doar cu acest
gînd, îl poli dcscoperi pe Dumnezeu si în aceste

,,fisuri", ,,decalaje", discutatc do lnalt Prea Sfinlia Sa
în acest studiuT.

În al treilea studiu se discutà dcspre: ,,Bogàçiile
nestatornicc" alc fundamcntalismului: cîteva comen-
tarii desprc necunoastere, incertitudine si ambiguitate
ca drumuri spre în{elepciunea spiritualà" (pp. 116 -

167). Arhiepiscopul Cbrysostomos al Etnei criticà în
acest studiu fundamentalismul de orice fel ar fi el.

,,Prin fundamentalism, Îndt Prea Sfinlia Sa în[elege o
anumità abordarc a creçtinismului (qi a religiei în
general, în màsura în care accastâ abordare nu este
exclusiv crcstinà)" (p. l l8). Pentru a întàri aceastà
delinilie, se invocà çi pozilia Mitropolitului Ciprian:

,,pe scurt, rcaclionismul fundamentalismului consti-
tuie o tcamà la1à dc forlcle progresiste ;i înnoitoare
si, prin urmare, o luptà de o tenacitate inutilà si o izo-
larc egoccntricà pcntru mentinerea lucrurilor funda-
mcntalc sau întcmeietoare (ca ;i curn terneliilc s-ar
pune dc dragul de a pune temelii !), în timp ce struc-
tura atlatà în pragul pràbu;irii asteaptà relâcerea si
reîntregile a" (Mitropolitul Ciprian, citat de
Arhiepiscopul Chrysostomos, p. 120). Se poate ca,
dintr-un anumit puncl de vedere, aça sà stea lucrurile.
Doar cà unii monahi din mànàstirilc Athosului cît si
din mànàstirilc noastrs (adcvàra(, din ce în ce mai
pulini) nu sînt dc acord cu aceste delinilii si cu aces-
te catalogàri. Arhiopiscopul Chrysostomos al Etnei
estc cxtrem de atent la acu'st aspect si recunoaste cà

,,îi putem numi pe ortodocsi ,,fundamentalisti" doar
într-o accep{iune ortodoxâ specialà a termenului, carc
estc, rcpct, diarnetral opusà ideii de sistem închis dc
gîndire fixà (...) Ortodoxia este ncschimbàtoare pen-
tru cà are o anumità conccp[ie desprc experien(cle

1 6 1



spirituale (...)" (pp. l2l - 122). Mi-ar f i plàcur sà
regàscsc în paginile acestui volum o mai amplà dcz-
voltarc a acestui tip de ,,tirndamcntalism".

Arhiopiscopul Chrysostomos afirmà .,cà tcoriilt:
;t i intif ice reccnte, depàsind constrîngcrilc cmpiris-
mului si ideile naive rcfcri loare la rcalitate, au rcusit,
dc fapl, sà abordez.e multc prclblcme care privcsc si
religia (...) încorporînd în sctul ci clc obscrvati i spcc-
ulati i privincl rcalitatca suprcrnà" (pp. l5-5 - 156).
Trebuic observal. lantul cit în accst Lcxt esle vorba
desprc religic si nu clesprc tcoklgie.
Iar aceastà ,,realita(c suprcnrà". o
Zeitate, cunr îi spunca Kurt Gôdcl.
poatc fi oricc. dar nu un Dumnczcu
Viu. Fàrà nici o încloialà. cmpirismul
naiv lrcbuic dcpà;it. t lar nn trcbuic,
prin accastà depàsire, sà cirdcnr pc
cclàlalt vcrsanl.

Mai mult dccît atît. Înalt Prea
S l ' inq ia S a sus l inc c i r  . .no i lc
dcscopcriri alc sti in!ci clcspirrt itc dc
viz.iunca âsupra univcrsului inrpusir
de empirismul naiv au multc lucruri
în comun cu br>girl ia rcvclatici apo-
faticc" (p. 160)n. Alit 'cl spus. pcntnr
Arhie p iscopul  f ihrysostornos c lo
Elna, .,cstc imposibil sir nu vcclcm
anumitc lcgàturi c:<>nccptualc ;i, în

:'::

, i l

mod curios. anumitc coincitlentu mistelioasc în ccca
ce pr ivcstc inragist ica.  Dc cxemplr r ,  cx is tà o k:gàturà
subtilà, clar I impcdc întrc obscrvirrca laplulrri cl i per-
ccp[ia runanà schirntrir conlpor(i lnrcntul nraterici l ' iz-
ice - acceplatà la nivc:l sub-parlicular' - si idcca cà
puril ' icarea sini!uri lor si alimenlarca lrtr la l ' lcullalca
noe (icà cic pcrccptic ol 'crir intrrit ia unci rroi reulitt iyi"
(p.  l6 l ) .  Sc poatc ca asa s i " r  s tea lucnrr i le  la  n i le lu l
nlatcrie i l ' izicc, clar din ccca cc cunosc eu în ,,teologia
tri i i tà" a Pàrintikrr era vorha tlc o schinrbare a subicc-
tului, aclicit a ornului angajat în urcusul cluhr.rvnrcesc.
Parcrrrsul cluhovniccsc cstc unul . lrtugtsgir'. Nu tre-
buic însà înfcleasir accslà schinrbarc a subicclnlui ca
o schimbare a l ir i i  salc umanc, accst lucnl cslc cn
neputintà. Eslc vorba tle un plogrcs spir itual icrarhic,
adicà f iccare sc împirrtàsestc dc danrri lc rlunrnczcicsli
atît cît îi stà în putintzi Qluttntun pote.\r).

Intr-aclevàr, În arnbelc c:azuri, cstc vorba dc <l
schimbarc ..ontologicà" atît a subiectului cît si a
materici l ' izicc. Pc cle altà partc, nu stiu cc lcgàturà
se poate institui întrc sclrimbarca (înrbunàtàtirca)

unui anumit subiect gi ,,schimbarea comportamentu-
lui malcriei ltz,ice"? Atribui aceastà ncîntelegere
ncpulin(ei mcle de a pricepe astfel de lucruri adînci.

Vreau sà fiu bine întelcs, nu resping ideea cà ar
cxista anumito asemànàri între sti in!à si rcligie, dar
,.trebuic sà fim atcnti la aceste asomànàri", ala cum
nc avcrlizearà Arhicpiscopul Chrysostomos al Elnei
(p. 162) si mai alcs la el 'cctelc acestor asemànàri.

in acost al troilca studiu, Înalt Prea Sfinlia Sa alir-
rnà: .,calea ne-.cunoaslcri i, a incortitudinii si a ambigu-

ità1ii. rnarcatà clc tcantà si smcrcnic,
constitue rîiczul cun<tasterii reli-
gioase si sti in!i l ' ice adcvàrate" (p.
166). Sînt absolut convins cà pot Iï
adusc arguurente potrivit càrora asa
stau lucnrilo în divcrsc rcligii si în
sti inlc. Pe dc altà partc. nrà îndoicsc
<lc l'aptul cà lucrurilc slau aslttl în
t radi t ia  or lodoxà,  care,  dupà
cunoasterea nroa, nu urrneazà calca
. , incer t i tud in i i  s i  a  ambigni tàt i i " .  n ic i
acsoa a,,nccunoastcri i".

În primul rînd, clacà eu îl rnàr-
turisesc pe Flristos din loatà inina
mea. tlesprc co ,. incerti ludini 5i a
anrhigui tà1i"  cste vorba'? Nu ne
sl )unc Sl întu l  Aposto l  Pavsl  c i r
. ,nàt lc i r lca ( . . . )  o  avem ca o anci i rà a

t  t r " . ' t r ,  r

sul' lctrt lrri ;rr nàdc.ide tarc si ncclinli lâ" (Evrei 6, l13 -

l9)' i  Simbolul ancore i tr irnitc la ,,încrctlerca dcplinà
în pnrrnisiunca divinà a ràscumpàràrii omului prin
i -ogosul  in tnrpat  ( . . . ) ,  nunrai  fcrmi tatca în crcdin la
ceu otlevdralri va conclucc la mîntuirc"t. Ascnrcni
Sl'întLrlui I lpil 'anic al Salaminei, anc()rat lerm în crcd-
inta adr:vàralà, nu r,irrl curr as mai urma calca .. inccr-
t i t r r t l i n i i  s i  i r n r l - i gu i l i r t i i ' .

In al r-loilca rînrl, cu privirc Ia .,calca
necunoastcri i", cu înclin sir crcd cà. dinlr-un anunrit
punct dc veclcrc (al rpolatismului). asa stau lucrurilc.
Ps dc altà parle, dacir urmàm ,,calca nocunoastcri i"
pînà la capiit atrrnci no allàrn în plin agnosticism. Ori.
accst lucnt estc cu ncprrtintir, dcoirrece l isrts I lr istos

,,cste chipttl l) itnrnczcrrlui C--clui ner'àzul" (CttItt.reni
I . l5 ) ; ..ccl cc Mà r, 'ode 1re Minc vctlc pc Ccl cc M-a
tr i rn is  pc IVinc"  ( / r . rarr  12.45l r ; . , l isus i -a z is :Eu sînt
calca. adcr'àrul si viata. Ninreni nu vinc la' l 'atàl decît
prin Mino. Dacir M-l(i f i  cunoscr-tt pc Minc, L-a1i f i
cunoscul si pe 'fatàl 

Meu. $i t lo acum încolo i l
cr rnoaslct i  s i  I - -at i  vât .uT" ( loun 14.6 -7) .  Dacà
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Hrislos nu S-ar f i întrupat, atunci ar fi l'ost posibilà
aceastà ,,calo a necunoastcrii". Dumnezeu se lâcc
cunoscut prin Hristos. ,,Dumnczcu cstc iubirc" (I
k ton  4 .8 \ .

Este adcvàrat cà màrturisirca lui Hristos trcbuie
l'àculà cu smerenic si tàrà teamà. Hrislos ne-a îndem-
nat sà nu nc I ' ic teamà: ..Îndràzniti l  Eu sînt; nu và
temeti !" (Murt'u 6,50 ', Irnn 6,2O ex lnri is locis). Cu
Hristos alàturi dc noi (,,pînà la slirsiul vcacurilor" -

Matei28,20) nu avem nici incertittrdini, nici amhigu-
ità|i, nici tcamà. Adcvàrat, dc smerenic ar trcbui sà nc
preocupàm mai mult.

Stndiul patru, care închcie volumul, are tit lul:
,,Imprudcnta" învàtati lor: c()mcntarii asuprl tend-
intelor contemporanc din scricri lo spiritualc ortodoxc

;i din istoriogralia bizantinà" (pp. 168 - 190). Estc
salutar accst stucliu în carc Înalt Prca Sfintia Sa ne
avcrlizcar,â asupra ,,diminuàrii rigorii acadcmicc 1i
domeniul scricri lor spirituale si religioase" (p. I69).
Este cu atît mai mcritoriu prezentul text cu cît cl vine
din intcriorul Ortodoxiei. Astl 'cl dc voci. crit icc. nu
sînt o prczentà constantà în spatiul nostnr cultural.
Sfîntul Vasilc ccl Marc ne spunc cà ,, lo!i sînt tcologi,
chiar ;i cei carc au suflctul încàrcat dc mai multc pctc
dccît pot f i numàratc". La accstca Arhicpiscopul
Chrysostomos adàuga cà ,,în vrcmurilc noaslrc, ,,toti"
sînf nu numai teologi, ci si oamoni de sti inlà sau indi-
vizi iscusil i în istoria idcilor si în gîndirca religioasà"
(p. 170). Pert'cct aclevàratà este accastà al'ilmalic, ce
poate ti usor vcri{ ' icatà dacà î! i laci ccva timp sà tc
uiti pcstc publicatiilc rcccnfc alc unor astl'el dc pcr-
sonajc,,multi lateral clczvoltatc".

In I'inalul accstor modeste rînduri. trebuic sà
rccunosc faptul cà mi-a plàcut lirartc nrult coea ce
spune la un moment dat dr. Viktor E Frankl: ,,misi-
unea rncdicalà nu estc acsca clc a ,,mînlui sullctul".
Acest lucru nu poats l i si nu trcbuie sà cadà în sarci-
na sa"lo. Este pcrl 'cct adsvitrat cc spunù si
Arhiopiscopul Chrysoslonros în itccst se ns: ,,dr.
Frankl nu spunc acestc cuvintc l)cntru i l rninintaliz.a
rcligia. Pur si sirnplu afirmà cir accstc prcocnpàri sînl
distinctc" (p. 17i3, n. 6). Nhuuti.t ttrututtdis, în acclasi
rnod vàd cu .,dialogul" dintre teologia ortodoxi ; i
sti in!r;: scopul ;t i in!ei nu estt; acela dc a ,,nrîntui
sullt:tul". In cldnrl l l iscricii Oltodoxc accsl lucnr
esic posibil. Prin accstc cuvinto nu sc minintaliz,ca't.:a
în nici un 1ei rolul sti in(ei (carc nu oste bunà sau rt:a
în sinc), ci se al' irrnà prcoctq;àri lc (si niai alcs l ' inal-
it irt i lc) distincto alc acestora.
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Note:
I. Cl. Jacques Lc Goff, IntelectuaLii în EvuL Mediu,

trad. Nicolac Ghimpc(eanu, Bucuresti, Mcridiano, 199'1,
p .  23 .

2. În secolul al XIII-lea terrnenul cleric era echivoc,
din accst motiv unii autori, - sprc excmplu, Sigel din
Ilrabant -, au prcl'crat un alt termen'. phiktxtphus, pen-

tru a reda autonomia ;i indopcndcnla gîndilii. Jacques
I-c Goff considcrà ci acest philoxtphus s-a metamor-
fozat în ccea cc numim noi astàzi intelectual (cl. Jacques
I-c Gol'l', o1t. cit., p.2O).

3. C/. Jacques I-e Gofl-,  op. ci t . ,  p.21 .
4. Cl. Slintul Maxim Màrlurisitorul , Eltistoln XII, in

Put rok t14 iu  Grueca,  vo l .91 ,  co l .465 C.
5. lntelectualul este acela care ,,Je anrcstecii în tre-

buriLe cure nu-l prit'esc" ar spuno Sartrc (cl. J.-P. Sarlrc,
Plaidoyer pour le.ç intellectuel.ç, Pa-ris, Gallimard, 1972,
p . l 2 ) .

6. Arhiepiscopul Chrysostomos de Etna citeazà arti-
colc stintificc care suslin cà doar 7 o/o dintrc oamenii dc

l t i in ! i  d in  S ta lc lc  Un i te  carc  apar ( in  p rcs t ig ioasc i
Acadcmii Nationalc dc $t i in!à (ANS) crcd într-un

,,I)urnnezeu personal" (pp. 48 - 49).
7. Fizicianul Marcclo Gleiser afirmà cà ,,I)umnezeu

poate li vàzut în dccalaje". Afirma{ia estc cu atît mai
socantà cu cît vine de la un om cale sustine clar: ,,nu sînt
credincios în nici  un le l"  (vozi Arhiepiscopul
Chrysoslomos, o1t. cit., p. 164). Sc poato sà fie si astfel
vàzut l)umnozcu, dar ar trebui sà nt: intrcbàm dcsprc cc
l)umnczeu cstc vorba în accstc dr:calaje ? Estc ,,vIzut"
aici  dumnczeul f i losofi lor, carc cstc un idol,  sau
Dunrnczeul cel Viu: , ,Dicu d'Abraham, f) ieu d' lsaac,
Dieu dc Jacob, non dcs phi losophcs ct dcs savants (. . .) .
f) icu dc Jésus-Christ" (13. Pascal, Ménnriul)?

8. Dimcnsiunca apofaticà e ste cscnIialà pcntru tcolo-
gia <xkrdoxà. Inalt  Prea Sfint ia Sa sustinc în acest sens
cà ,, teof ogin ortodoxà esfe (. .  . \  <> e.r l tresie a adcvàrului,
t t  u;tnuirnure ît t  t tn' i t te si inrugini a tràir i lor suprcmc si
a ceca cc sc af ' l i r  dincolo dc tcokrsie în scnsul nur aca-
demic"  (p .  121.1 .

9. CJ. I)ragos Mîrsanu, Studiu introducti t ' :

, , I ipi i i rnie, Ancttrutus si alteri tatca de credinl l" ,  în
Irpi lnnic al Salarninci,  Atrutratu.s, lraduccrc si notc de
Oana Cornan, Iasi,  I \r l i rom, 2007,p. l7 ,q.

10. (J. VikloL Ii. Irrankl, 
'flrc 

Doclrtr urul lhe Soul
(Ncw YoLk, Vintagc Rooks. 1973), p. 271 , ci tat de
Arhicpiscopul C-hrysos{omos, (ry. ( i t . ,  p. 178, n. 6.
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