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introducere 

„Viziunea de viaţă a omului modern a alterat întreaga noastră 
structură sufletească; a făcut inversiuni şi a pietrificat cele mai 
adânci şi esenţiale sentimente ale fiinţei omeneşti,” observa 
Ernest Bernea,� propunând, ca remediu, redescoperirea simplităţii 
izvorâte din Creştinism, o simplitate pierdută în urma „încrederii 
fără măsură în însuşirile noastre individuale.” Aparent, această 
încredere nemăsurată în propria capacitate umană a avut consecinţe 
pozitive, traduse în termenii progresului, civilizaţiei şi democraţiei. 
În realitate, omul s’a deformat, ajungând la o măsură inumană.� 
O dată cu pierderea măsurii, arăta E. Bernea, omul s’a pierdut pe 
sine: dintr’o fiinţă simplă, adică unitară, a devenit una complicată, 
ajungând să trăiască într’o confuzie permanentă în legătură cu sine, 
cu lumea şi cu Dumnezeu.�

Însă omul nu a ajuns o fiinţă complicată doar pentru că a optat 
pentru lucruri, lepădând valorile, aşa cum pare să creadă etnograful 
Român. Umanistul, fie el secular sau religios, nu vorbeşte decât 
despre valori, ceea ce nu-l împiedică să fie la fel de diform în raport 
cu omul normal pe cât este şi îmbuibatul societăţii de consum, 

�. Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, Editura Vremea, Bucureşti, 2006, p. 82. 
2. Ibidem, pp. 68-69; �03.
3. Ibid. pp. 7-��.
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omul „descentrat,” cum îl numeşte E. Bernea. De aceea, „omului 
descentrat” nu trebuie să-i fie opus „omul centrat” în valorile 
tradiţionale, ci omul firesc. Dar dacă credem că omul este o fiinţă 
înzestrată cu trup şi suflet, făcută de Dumnezeu după chipul şi 
asemănarea Sa, urmează că omul firesc este doar sfântul, cel care 
trăieşte în acord cu firea sa adevărată, cea dezvăluită în Persoana 
Fiului întrupat al lui Dumnezeu.

Cum arată Mircea Platon în „Normalitatea ca o pradă,”� normal 
este omul care naşte normalitate. Omul care asistă doar la ce se 
întâmplă în jurul său, care se mulţumeşte să supravieţuiască doar, 
să se descurce, să se „învârtă,” să se adapteze este cel care contribuie 
de fapt în mod direct la stricarea normalităţii.

În cartea de faţă am încercat să vorbim concret despre valul de 
anormalitate cu care se confruntă orice om în România de astăzi şi 
să schiţăm soluţiile pe care le avem la îndemână pentru a rămâne 
sau pentru a redeveni normali. Pentru a reuşi acest lucru, trebuie 
mai întâi să fim conştienţi de înţelesul vremurilor pe care le trăim. 
De pildă, astăzi, spre deosebire de timpurile de dinainte, nu mai 
este suficient să-l invocăm pe Dumnezeu pentru ca normalitatea să 
fie imediat restaurată. „Dacă Dumnezeu nu există, totul e permis” 
a devenit o formulă depăşită. Căci totul e permis şi dacă Dumnezeu 
există, în măsura în care dumnezeul definit de conştiinţă tinde 
să-L înlocuiască pe Cel Care se defineşte pe Sine drept Cel ce este. 
Caracteristica vremurilor noastre este că omul defineşte adevărul, nu 
Adevărul pe om. Aşa ni se spune, tot mai apăsat şi cu o nemulţumire 
vădită faţă de încetineala cu care ne supunem noii revelaţii. Aşa că, 
de vreme ce sânt tot mai numeroşi clericii (catolici, anglicani sau 

�. Vezi în acelaşi eseu al lui M. Platon despre raportul dintre normalitate şi sfinţenie. 
Despre omul firesc şi cel nefiresc, vezi articolul meu, „Obiectivul şi mijloacele 
apologeticii ortodoxe.” 
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pastori protestanţi) care se declară de acord cu lucruri incompatibile 
cu Creştinismul (avortul, homosexualitatea, relativismul deghizat 
în „pluralism” etc.), de vreme ce intelectualii seculari şi credincioşi 
ai altor religii ne spun tot mai răspicat ce este Creştinismul şi cum 
ar trebui să credem, poate că a sosit vremea ca, la rândul nostru, 
să folosim criterii mai riguros Creştine şi un limbaj mai explicit 
teologic.� Iar criteriul este de fapt unul singur. Căci noi nu avem un 
criteriu al adevărului, ci Adevărul însuşi ne este criteriu. Mai precis, 
criteriul este chiar Acela care spune despre Sine că este Adevărul, că 
este Calea, că este Viaţa: Fiul întrupat al Tatălui.6 

Într’adevăr, dacă se ajunge să se creadă lucruri contradictorii 
în chestiunile etice sau teologice, este pentru că oamenii au ajuns 
nesiguri în privinţa adevărului. George Weigel descrie acest fe-
nomen într’un mod lipsit de echivoc.

„Retorica postmodernă reflectă acea atitudine mentală proprie 
oamenilor lipsiţi de orice siguranţă asupra adevărului lucrurilor, 
indiferent că este vorba despre adevărul istoric sau cel moral. Nu 
există decât «adevărul tău» şi «adevărul meu», ceea ce înseamnă 
că tu ai povestea ta iar eu am povestea mea. Povestirea este totul, 
iar povestirea nu este legată în nici un fel de un adevăr obiectiv al 
lucrurilor care să poată fi cunoscut prin exerciţiul raţiunii noastre. 

În Europa, acest scepticism epistemologic a adus câteva ţări 

�. Chiar dacă autorul va fi imediat denunţat ca fundamentalist religios, legionar şi 
adept al unui regim teocratic, după cum V. Tismăneanu şi M. Mihăieş i-au reproşat-
o recent lui Mircea Platon. În schimb, atunci când într-o carte intens mediatizată 
despre umanismul European se afirmă că „Tora este cea mai însemnată expresie a 
demnităţii umane” (Rob Riemen, Nobleţea spiritului, Curtea Veche, Bucureşti, 2008, 
p. 52), trebuie să înţelegem că este vorba de un fapt incontestabil pe care trebuie să-l 
luăm ca atare? 
�. Vezi Arhimandritul Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, Editura Deisis, Sibiu, 
�997, pp. �23-�28. 
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şi Uniunea Europeană însăşi periculos de aproape de ceea ce un 
distins intelectual European a descris cândva drept «dictatura 
relativismului»: impunerea relativismului prin forţa puterii de stat. 
Poate că cel mai puternic exemplu este cel al Spaniei contemporane, 
unde, în acest an al Domnului 2009, Juan poate intra în oficiul de 
stare civilă din zona unde locuieşte şi să se declare «Juanita», după 
care îşi poate schimba cartea de identitate în mod corespunzător, 
fără a-şi mai bate capul cu vreo intervenţie medicală. Natura umană 
este ceea ce povestirea mea pretinde că este.”7

Ce se întâmplă în Spania se va petrece în curând şi în România. 
Este efectul inevitabil al procesului în curs de desfăşurare şi care, 
scurt spus, constă în negarea posibilităţii de a accede la un adevăr în 
sine ducând astfel la desprinderea realităţii şi limbajului de adevăr. 
Este vorba despre un proces desfăşurat simultan la nivelul culturii 
în sens larg, prin umanismul d-lui H.-R. Patapievici, de pildă, sau la 
nivelul teologiei Creştine prin instrumentele retorice ale d-lui Mihail 
Neamţu, vădit interesat mai degrabă de o gramatică a Ortodoxiei 
– adică de regulile de discurs – decât de adevărul ei.8 În definitiv, 

�. George Weigel, „A Campaign of Narratives,” First Tings, March 2009 (http://www.
firstthings.com/article.php3?id_article=6�93).     
8. Vezi un articol recent al lui M. Neamţu „Sf. Grigorie de Nyssa. Despre limbaj 
şi frumuseţe - II.,” în Idei în dialog, nr. �, Aprilie 2009, pp. 20-2�, unde Dumnezeu 
este circumscris unei „gramatici a inefabilului.” Chiar dacă autorul menţionează 
în treacăt efectele restauratoare ale Întrupării, aceasta nu pare să producă vreun 
efect în cunoaşterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne este inaccesibil nu datorită 
păcătoşeniei noastre, ci pentru că sântem implacabil marcaţi de finitudine. Şi totuşi, 
accesul la „acest mister insondabil al Fiinţei necreate,” rămâne posibil, ne încurajează 
d-l Neamţu; nu trebuie decât să abandonăm „impulsul obiectivant,” recurgând în 
schimb la „cunoaşterea afectivă” (după cum se ştie, postmodernismul se defineşte 
mai ales prin aversiunea faţă de obiectivitate; dimpotrivă, Creştinismul este singura 
posibilitate de depăşire a subiectivităţii). Cum putem dobândi cunoaşterea afectivă 
faţă de un mister sântem lămuriţi în acelaşi loc: prin „valorizarea conceptului de 
interval.” „Intervalul” este în realitate înlocuitorul ideal pentru o Întrupare cu care 
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pentru ca o construcţie socială a realităţii să fie posibilă, este nevoie 
mai întâi de o construcţie a identităţii individuale – proces realizabil 
cu ajutorul unei naraţiuni satisfăcătoare. De altfel, relativ recent au 
fost traduse în Româneşte două lucrări care se ocupă tocmai de 
acest proiect; cum era de aşteptat, ambele s’au bucurat de comentarii 
elogioase, fiind puternic recomandate de elită. 

Deşi în aparenţă mijloceşte întâlnirea cu figurile luminoase ale 
culturii europene, Nobleţea spiritului. Un ideal uitat, de Rob Riemen,9 
ne previne în fapt asupra pericolului care ameninţă cu adevărat 

gnosticii nu au ce să facă. Întruparea este de prisos câtă vreme „mântuirea” constă, 
pentru gnostici, în „eliberarea scânteii divine din om.” În acest sens, este sugestiv 
titlul volumului dedicat lui Andrei Pleşu (sub coordonarea lui Mihail Neamţu şi 
Bogdan Tătaru Cazaban): O filozofie a intervalului. In Honorem Andrei Pleşu (Humanitas, 
2009). Pentru tema „intervalului,” mi se pare utilă critica făcută conceptului similar 
de metaxy („între”), concept central în gândirea altui gnostic apreciat de elita 
Românească, Eric Voegelin, în Glenn Hughes, „Eric Voegelin and Christianity,” The 
Intercollegiate Review, Vol. �0., No. �, Fall-Winter 200�, pp. 2�-3�.
Departe de a explica caracterul nesfârşit al cunoaşterii lui Dumnezeu doar prin 
incomprehensibilitatea naturii divine sau prin limitarea naturii umane, Sfântul 
Grigorie de Nyssa consideră că această cunoaştere nesfârşită este trăsătura 
distinctă a cunoaşterii personale. Cum observă Părintele Dumitru Stăniloae, „chiar 
înaintarea în unirea cu o persoană omenească nu are hotar. Iubirea creşte din ea 
însăşi în măsura în care se afirmă, întrucât este o relaţie de la persoană la persoană, 
apropierea unei persoane de o alta. […] «Epectazele», întinderile nesfârşite în sus, nu 
sânt numai întinderi intelectuale, ci ale întregii mele fiinţe, care cuprinde în sine nu 
numai setea mea de cunoaştere, ci setea de a fi întreg tot mai aproape de Dumnezeu.” 
D. Stăniloae, nota 22�, în Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri. Partea întâia („Tâlcuire la 
Cântarea Cântărilor”), E.I.B.M.B.O.R., �982, pp. 258-259 (subl. n.). Impresia mea este că 
discutarea teologiei Sfântului Grigorie de Nyssa din perspectivă exclusiv apofatică, 
aşa cum o face d-l Neamţu, este motivată mai degrabă de programul deconstructivist 
al teologiei postmoderne. Mai pe larg despre obiectivele şi metodele acestui gen de 
teologie, vezi un alt pionier al teologiei postmoderne Româneşti, Daniel Bulzan, 
„Tradiţia apofatică şi postmodernismul: Confluenţe şi divergenţe în problema 
limbajului,” în Erezie şi Logos: Contribuţii româno-britanice la o teologie a postmodernităţii, 
Editura Anastasia, Bucureşti, �996.   
9. Apărută la Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008. 
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cetatea omului şi destinul culturii: omul credincios, ipostaziat, 
nu întâmplător, de un preot.�0 Pentru Riemen, simpla afirmare a 
adevărului este echivalentă gestului de auto-detonare al unui terorist 
sinucigaş. Şi cu cât natura religioasă a adevărului afirmat este mai 
pronunţată, cu atât mai distrugător va fi efectul exploziei. Riemen 
are însă dreptate: în joc este destinul omului, pe care el se grăbeşte 
să-l definească în acord cu principiile umanismului secular.�� Astfel, 
omul împlinit este omul de cultură, omul care trăieşte pentru valori, 
este omul cu ereditate spirituală, în timp ce viaţa adevărată este 
viaţa dedicată respectării şi promovării acestor valori.�� 

�0. Preotul este catolic, însă apartenenţa confesională este lipsită de relevanţă 

în acest caz. Este vorba despre preotul iezuit cu o zvastică pe piept din ultima 
secţiune a cărţii, care-i amplifică chinurile martirului pentru libertate şi adevăr 
Leon Ginzburg, descris aici ca o figură hristică, care se împotriveşte în tăcere 
ameninţărilor şi târgului propus de preotul torţionar (preotul este inspirat atât de 
personajul Leo Naphta, un iezuit cu vocaţie totalitară din romanul Muntele vrăjit al 
lui Thomas Mann, cât şi de Marele Inchizitor din alegoria lui Dostoievski). Riemen 
avea nevoie de o figură reprezentativă pentru ceea ce el consideră a fi răul absolut: 
convingerea religioasă. Nu contează că acest preot este o caricatură deplorabilă a 
Creştinului, câtă vreme serveşte intereselor lui Riemen de diabolizare a credinţei 
în Adevărul întrupat. Surprinde însă faptul că d-l Patapievici, care se pretinde 
indignat de tratamentul aplicat Creştinilor în ţările necreştine şi Creştinismului 
în Europa Occidentală, nu pare să remarce obiectivul principal al acestei cărţi, pe 
care a prezentat-o elogios de fiecare dată când a avut ocazia. Cu atât mai puţin este 
dispus să îl sesizeze d-l Tismăneanu, un alt entuziast susţinător al acestei cărţi şi 
semnatarul „Argumentului” care însoţeşte ediţia Românească.
��. Umanismul secular nu presupune neapărat că este ateu. El poate fi foarte bine 
vag religios, cum este cazul umanismului propovăduit de Riemen – şi precis 
anticreştin. 
�2. Semnalând cartea lui Riemen, James Bowman subliniază că nu este vorba de un 
„ideal uitat,” aşa cum o afirmă subtitlul ei, ci de faptul că societatea occidentală a 
ales deliberat nihilismul, nu din greşeală, cum vrea Riemen să ne facă să credem, 
ci pentru că l-a considerat mai bun decât acest umanism utopic (vezi nota sa din 
cadrul rubricii „Briefly Noted,” din First Things, June/July 2008 http://www.
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Cartea lui Riemen face bună pereche cu o alta, Băile Király, de Jean 
Mattern.�� Spre deosebire de Nobleţea spiritului, aici nu mai este oferită 
o naraţiune generală pentru toată lumea, ci posibilitatea ca fiecare 
individ să-şi descopere – ori să-şi inventeze – naraţiunea potrivită. 
Sau cel puţin aşa aflăm din recenzia d-lui Mircea Mihăieş. 

D-l Mihăieş pariază că normalitatea există şi, ca exemplu, ne 
vorbeşte despre un autor şi cartea lui. Jean Mattern este un om 
normal pentru că „întrupează un tip de intelectual care, la noi, a 
dispărut aproape cu desăvârşire: omul de lume care nu simte nevoia 
să-ţi comunice, ritos, încă din primele minute, că el e de dreapta 
sau de stânga, că e pro- sau anti-american. […] Întâlnirea cu el mi-a 
demonstrat că se poate vorbi şi despre altceva decât despre politică 
şi sport. Şi că poţi să te simţi minunat discutând despre cărţi, despre 
personaje literare, despre trecut şi despre ce ar merita să faci cu 
propria viaţă.”�� 

Asemenea autorului, şi personajul central al romanului este 
un om normal, ne încredinţează d-l Mihăieş – în orice caz, un om 
care devine normal pe drumul căutării identităţii sale, o identitate 
care îi este ascunsă de propria sa familie. „Băile Király descrie 
aventura descoperirii unei identităţi neştiute” adică a „descoperirii 
rădăcinilor,” precizează d-l Mihăieş. Trecutul căutat de erou este, 

firstthings.com/article.php3?id_article=623�). S-ar putea însă ca lucrurile să fie 
chiar mai complicate şi ca acest nihilism să fie consecinţa directă a umanismului 
secular European preluat şi promovat de elita Românească. Vezi în volumul de faţă 
eseul lui M. Platon „Gânduri despre ortodoxul român, astăzi, în lume” (în special 
secţiunile 2 şi 3), precum şi textele subsemnatului, „O carte profetică?” şi „Sfântul 
Nicolae Velimirovici ….” 
�3. Apărută la Editura Polirom în Martie 2009, în traducerea lui Silviu Lupescu, cu 
un Cuvânt înainte de Gabriela Adameşteanu.
��. M. Mihăieş, „Pariem că normalitatea există?”, România literară, nr. ��, �0 Aprilie 
2009, p. �. 
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precum orice trecut, un loc, o limbă şi nişte oameni. Însă tocmai acest 
trecut îi este ascuns de familia sa, pentru care trecutul este totuna 
cu moartea: trecutul este acolo unde sânt morţii. De aceea, pentru 
a-şi proteja fiul de morţi, adică de moarte, părinţii îi vor refuza lui 
Gabriel, eroul romanului, accesul la trecut. Ideea e că dacă eşti un 
nimeni, un om fără memorie şi fără identitate, nu mai poţi muri. 
Eşti deja „în nefiinţă,” cum poetic ne anunţă mass-media cu ocazia 
morţii câte unei personalităţi. Cam aşa s’ar înţelege romanul într’o 
cultură încă neseparată complet de trecutul ei, cum este cea Română. 
Însă aceasta este tocmai înţelegerea refuzată de autorul ei: „Noi nu 
sântem nişte plante de apartament. Sântem fiinţe dotate cu două 
picioare pentru a înainta în viaţă şi nu avem rădăcini pe care le pui 
într’un vas şi le îngropi. Pentru mine e foarte importantacest lucru. 
Nu cred în transmiterea, ca printr’o sevă care urcă, a ceva organic. 
Sântem făcuţi din poveşti vehiculate de memoria noastră psihică 
şi sufletească. Dar nu e acelaşi lucru. Rădăcinile ne întemniţează, 
pe când poveştile ne pot face liberi. Cred că fiecare este liber să-şi 
cunoască, sau nu, nu atât rădăcinile, cât poveştile şi originile istorisite 
de poveşti. Nu vă ascund că ceea ce mă nelinişteşte este acest aspect 
oarecum indirect politic al cărţii mele, pentru ca n’a fost intenţionat. 
Şi mă opun clar: e o iluzie să credem că, asemeni unei plante, ne 
putem întoarce către rădăcini şi astfel toate problemele se rezolvă. 
E o tentativă provocată de frica de a trăi într’o lume mondializată şi 
globalizată. Oamenii se agaţă de «cel mai mic numitor comun», de ceea 
ce cunosc, dar e o greşeală. Adesea se agaţă de ceva ce îşi închipuie 
că le e familiar, nişte rădăcini aproximative, iar această apartenenţă 
se bazează, de fapt, pe excluziune. Nu, Gabriel nu se întoarce la 
rădăcinile sale, el îşi pune întrebări referitoare la poveştile care l-au 
construit şi care l-au ajutat sau nu să se poată exprima. Rădăcinile 
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nu ne dau răspunsuri la toate problemele noastre existenţiale.”��

Rădăcinile, originile sânt relevante doar ca poveste. Iar carac-
teristica poveştii este că poate fi spusă oricând altfel.�6 În primă 
instanţă, avem impresia că morala cărţii se reduce la un avertisment: 
tăcerile părinţilor ameninţă viitorul copiilor. Însă Mattern vrea să ne 
facă să înţelegem că tocmai aceste tăceri ale părinţilor sânt salvatoare. 
Ele ne ajută să ne eliberăm de un trecut determinat, ne permit să ne 
alegem viitorul: „să te tragi dintr’o familie fără trecut părea a fi un 
dar.” Librăria din Bar-sur-Aube, locul adevăratei iniţieri, este numită 
de erou „Depozitul de poveşti.” Spre deosebire de povestirile care 
compun memoria trecutului, poveştile sânt nedeterminate. Povestea, 
oricât de instructivă şi de stimulatoare ar fi pentru imaginaţia 

�5. „Dacă salvarea e posibilă, e pentru că literatura există.” Interviu cu Jean Mattern 
în Suplimentul de cultură, nr. 220, ��-20 Martie 2009 (http://www.supliment.polirom.
ro/article.aspx?article=�69�). De altfel, eroul romanului vorbeşte în mod explicit 
despre iluzia convingerii că identitatea ne-ar putea fi determinată de o anumită 
limbă, memorie, experienţă. Totul poate fi tradus: profitând de o coincidenţă 
de nume, eroul din Băile Király îşi poate imagina că bunicul său este în realitate 
înhumat în Ungaria, ţara de baştină, şi nu în Austria unde era îngropat de fapt. 
Căci ce nu poate fi descoperit, poate fi inventat. Cum o spune tot Mattern în cadrul 
aceluiaşi interviu, „autori precum Thomas Mann mi-au dat voie sa evadez într-un 
fel de seninătate pe care n’o aveam în viaţa reală. Sentimentul că putem avea mai 
multe vieţi nu m’a părăsit niciodată. Forţa literaturii rezidă în a spune umanităţii: 
«alte vieţi sânt oricând posibile». E definiţia mea.” Eroul lui devine efectiv un alt om 
folosind cuvintele altora. Chiar şi pe viitoarea sa soţie o cucereşte folosind cuvintele 
celui mai bun prieten al său.
1�. Chiar dacă ne uităm destinaţia, ne putem oricând regăsi vorbind despre drum, 
despre drumuri, despre căi. Vezi în acest sens povestirea hasidică relatată de d-l A. 
Pleşu în Cristian Bădiliţă, Pe viu despre Părinţii Bisericii, Humanitas 2003, nota �, pp. 
3�-35. Aceasta este, de altfel, una din principalele concluzii ale cărţii lui Riemen: 
„Nici un om nu poate oferi «adevărul salvator». […] Arta, frumuseţea, povestirile 
pot cel mult să elibereze sufletul omenesc de frică şi de ură, ajutându-l astfel pe om 
să-şi continue călătoria vieţii.” Nobleţea spiritului, p. 72. 
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creatoare morală, poate fi oricând ignorată datorită posibilului pe 
care îl propune. Oricât de nobil ar fi, până la urmă e doar un posibil; 
oricât de frumos ar fi un vis, el rămâne un vis, precum visul lui 
Hans Castorp aşezat de Thomas Mann la temelia concepţiei sale 
despre „nobleţea spiritului.”�7 Toate poveştile au însă în comun 
lipsa structurii dogmatice proprii învăţăturii Creştine.�8 Dar dacă 
definim omul doar ca o fiinţă compusă din trup şi suflet,�9 ne putem 
dispensa de învăţătura Creştină. Literatura ne poate „salva” la fel de 
bine, punându-ne, asemenea gnosticismului, în „legătură cu natura 
noastră spirituală.”20 Nu mai contează dacă povestea este adevărată, 
ci dacă este verosimilă.�� De altfel, adevărul nu poate fi cuprins 
de nici o poveste şi de nici un om, ne informează d-l Patapievici 
în postfaţa cărţii lui Riemen. Noi doar avem acces la adevăr, fără 
a-l dobândi vreodată. Mai precis, spiritul este cel care are acces la 
adevăr. Iar cum intelectualul este în cetate ce este spiritul în om, el 
nu va întârzia să ne spună ce este adevărul: „Adevărul numai prin 

1�.Thomas Mann, Muntele vrăjit, capitolul 6, „Zăpadă.”
1�. După cum o aminteşte Mircea Platon în interviul cu Paul Siladi, interviu inclus 
în volumul de faţă, „în Ortodoxie dogma joacă un rol atât de important tocmai 
pentru că e religia lui Dumnezeu întrupat. O religie spiritualistă nu are nevoie 
de dogme. O religie a lui Dumnezeu întrupat în istorie precum Creştinismul are 
dogme. Dogma, paradoxal pentru gnostici, nu spiritualizează şi nici nu îngheaţă 
Creştinismul, ci îl concretizează şi îl propulsează.” Nu întîmplător, pentru Riemen 
textul biblic relatează un mit nobil (Nobleţea spiritului, p. 66). Povestirile din textul 
sfânt sânt reduse la mituri pentru ca orice ficţiune să poată fi „sacralizată.”
19. Vezi în Nobleţea spiritului, p. 68 şi pp. 98-99.
20. David Wells, „The Supremacy of Christ in a Postmodern World,” în John Piper, 
Justin Taylor (eds.), The Supremacy of Christ in a Postmodern World, Crossway Books, 2007, p. 3�. 
2�. O distincţie pe care David, fiul în vârstă de şapte ani al unui bun prieten de-al 
meu nu e dispus să o facă. Voind să ştie de la mine dacă povestea dintr-un film 
pentru copii era adevărată, i-am spus, încurcat (căci nu voiam nici să-l dezamăgesc, 
nici să-l mint), că este „puţin adevărată.” Nemulţumit, puştiul mi-a răspuns: „dacă e 
puţin adevărată înseamnă că nu e adevărată deloc.”
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conştiinţa noastră poate fi cunoscut ca standardul absolut la care 
trebuie să aspirăm. Adevărul este idealul al cărui mediu de realizare 
este conştiinţa. Prin conştiinţă, adevărul este cunoscut, dar niciodată 
posedat. A-l prinde înseamnă fie a-l pierde, fie a-l fi confundat cu 
un adevăr derivat.”�� Însă Creştinismul afirmă altceva: adevărul 
nu poate fi posedat, dar poate fi mâncat, încorporat. Paradoxal, 
tocmai pentru că îl caută pe Dumnezeu în ei înşişi, intelectualii 
postmoderni sfârşesc prin a nu-l mai găsi nici în afara lor, nicăieri: 
„Ei nu-l caută pe Dumnezeul Creştinismului, Care este transcendent, 
care vorbeşte vieţii dinafara ei şi Care intră în ea prin Întrupare, 
Dumnezeul al Cărui Cuvânt este absolut şi veşnic, şi a Cărui natură 
morală defineşte diferenţa dintre bine şi rău pentru totdeauna. În 
schimb, este dumnezeul dinăuntru, dumnezeul care este aflat în 
sine şi în care sinele este întemeiat. […] Această prezenţă lăuntrică se 
dovedeşte în mod invariabil iluzorie, înşelătoare; de aceea, căutarea 
este de fiecare dată nesfârşită.”�� În cuvintele lui Riemen, „demnitatea 
fiinţei umane este descoperirea de sine, pentru sine.”�� Nu adevărul 

22. H.-R. Patapievici, „Europa de azi şi vocea care lipseşte: umanismul,” în Rob 
Riemen, Nobleţea spiritului, p. �65. Este curios însă că deşi d-l Patapievici reia lista, 
menţionată deja de Riemen, a lucrurilor învăţate de C. Milosz de la Jeanne Hersch, 
nu pare dispus să remarce implicaţiile punctului 9: „adevărul obiectiv există, ceea 
ce înseamnă că din două afirmaţii contrarii una este adevărată, iar cealaltă falsă.” 
Altfel spus, dacă ce spune Riemen este adevărat, înseamnă că Hristos este un 
mincinos. Şi invers. 
23. David Wells, op. cit., p. 27. Aceasta consider că este „epectaza” unor teologi 
postmoderni precum Mihail Neamţu, una perfect compatibilă cu viziunea 
neognostică a unor intelectuali precum Andrei Pleşu sau Anca Manolescu. 
24. Vezi interviul cu Rob Riemen din Cotidianul, 5 dec. 2008, 
(http://www.cotidianul.ro/rob_riemen_estul_e_amnezic_occidentul_de_o_lene_
stupida-668�0.html). „Cea mai însemnată datorie morală,” ne spune Riemen şi 
în cartea sa, „constă în transformarea de sine” (Nobleţea spiritului, p. 72). Această 
transformare nu este alta decât una legată strict de „potenţialul fiecărui individ, de 
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orientează şi trezeşte conştiinţa, ci conştiinţa e cea care determină 
adevărul. Aşa se explică de ce ambii autori desprind textul biblic de 
caracterul lui revelat, de „rădăcinile care întemniţează.” Riemen, de 
pildă, ne aminteşte că în Iosif şi fraţii săi, Thomas Mann a încercat 
să opună anti-umanismului teutonic „un alt mit, o altă religie, un 
alt Dumnezeu;”�� în această nouă religie, chemarea lui Avraam este 
văzută ca un efort de deducţie prin care Avraam înţelege succesiv 
că Dumnezeu trebuie să fie superior pământului, soarelui şi cerului. 
Întrucât Avraam este un intelectual, tradiţia lui este demnă de a fi 
urmată. La rândul lui, Mattern reinterpretează povestea lui Iov ca 
pe o supunere necondiţionată în faţa unui stăpân nemilos şi arbitrar. 
Din ambele versiuni lipseşte tema jertfei, singura care poate explica 
cu adevărat caracterul Dumnezeului lui Avraam şi al lui Iov, singura 
care asigură continuitatea dintre Vechiul şi Noul Testament. Singura 
care poate explica moartea şi modul în care poate fi ea depăşită, 
subiectul propriu-zis al celor două cărţi.26

Episoadele biblice sânt rescrise pentru că se adresează altui om 
şi altei lumi, unei lumi care a anulat conştiinţa păcatului, după cum 
o arată T. E. Hulme în critica pe care o face umanismului secular.27 
De vreme ce omul lipsit de Hristos nu se află în situaţia disperată, 
fără ieşire, despre care ne vorbeşte Creştinismul, urmează că el se 
poate înnobila, adică mântui, prin mijloacele de elevare spirituală 
ale culturii. Nu este nevoie decât de realizarea „unui alt climat 

sursele proprii de renaştere care se află adânc în fiecare dintre noi.” David Wells, 
op. cit., p. 27. 
25. Nobleţea spiritului, p. 65.
26. „Hotarul poate fi la tot pasul: cum să trăim atunci când ţărâna şi moartea pun 
stăpânire pe nopţile noastre?”, se întreabă Gabriel, eroul din Băile Király. 
27. T. E. Hulme, Opere filosofice şi poetice, volum editat, tradus şi prefaţat de Mircea 
Platon, Editura Timpul, Iaşi, 2006, p. 20�, 2�0-2�7, passim. 
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spiritual, (a) unei noi receptivităţi la nobleţea spiritului uman.”28 
Este vorba despre producerea altei mântuiri, adică a unui alt tip de 
om prin rescrierea canonului culturii europene fără dimensiunea ei 
Creştină (care fie lipseşte pur şi simplu, precum la Mattern, fie este 
diabolizată de-a dreptul, precum se întâmplă în cartea lui Riemen29) 

28. Nobleţea spiritului, p. 70. Această convingere explică printre altele repulsia cu care 
filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, a fost întîmpinat de intelectuali subţiri 
precum Andrei Pleşu sau Alex. Leo Şerban. După cum arăta un filozof Creştin, cei 
care critică filmul din cauza violenţei lui au ratat cu totul tâlcul lui, adică modalitatea 
în care a fost împlinită mântuirea omului. Aceasta pentru că „în zilele noastre, 
mântuirea omului nu pare să mai presupună o sarcină considerabilă. Atâta cât a 
mai rămas din ea poate fi rezolvat prin educaţie şi consiliere, poate că şi printr-o 
lege aici şi acolo, sau prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.” Vezi Dallas Willard, 
„The Craftiness of Christ,” în Jorge Gracia, (ed.), Mel Gibson’s ‘Passion’ and Philosophy: 
Challenges in the Trial, Conviction and Crucifixion of Christ, Open Court Publishers, 
200�, pp. �67-�78 (http://www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=�0�).
29. Cel mai cumplit torţionar este un preot catolic menţionat mai sus, ale cărui 
victime sânt apărătorii dreptăţii, adevărului şi libertăţii precum Leon Ginzburg (e 
de presupus că Socrate i-a căzut victimă unui strămoş al acestui preot). Preoţii în 
genere „scuipă vorbe mari şi goale,” ceea ce explică de ce şi „bisericile sună a gol,” 
sânt găunoase. Joseph Bottum, editorialistul de la First Things, a remarcat amuzat 
caricatura grotescă a catolicismului în portretul zugrăvit de Riemen. A observat 
în treacăt că este vorba despre o carte slabă, confuză şi contradictorie: cu toate că 
Riemen înfierează opiumul Creştinismului şi autoritatea Bisericii, el nu ne poate 
explica de ce autoritatea intelectualilor este preferabilă în condiţiile în care, aşa 
cum o subliniază el însuşi, „trădarea intelectualilor” este regula în istoria culturii 
(vezi J. Bottum, „Dispiriting,” The New Criterion, oct. 2008, pp. 70-72). De asemenea, 
ca un om „anormal,” dacă e să întrebuinţăm categoriile d-lui M. Mihăieş, Bottum 
precizează din capul locului că Riemen este un om de centru-stânga (fapt care, în 
context Românesc, l-ar plasa undeva între Zigu Ornea şi Ion Ianoşi). Bottum nu a mai 
menţionat că nu doar Leon Ginzburg a fost lichidat de „barbari,” ci şi Edith Stein, 
cinstită de catolici drept Sfânta Tereza Benedicta a Crucii. Sau Dietrich Bonhoeffer. 
Sau Sfânta Maria Skobțova. Bottum nu i-a mai amintit pe aceştia, poate şi pentru că 
ei sânt suficient de cunoscuţi în cultura Nord-Americană. Se pare însă că ei trebuie 
amintiţi într-o cultură ca a noastră, de vreme ce lucruri atât de vizibile în cartea 
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şi prin redefinirea conştiinţei ca subiectivitate pură, precum o vedem 
în cazul lui Mattern.30 Omul este o carte, mai curând un palimpsest, 
membrele lui sânt fraze, anatomia o sintaxă. „Omul este o fiinţă 
spirituală ale cărei întrebări nu-şi află răspuns.”�� Oricine pretinde 
că are acest răspuns, se sugerează în Nobleţea spiritului, este nu doar 
un impostor, ci de-a dreptul un potenţial criminal. Şi, de vreme ce 
omul este o fiinţă spirituală, el nu poate fi „mântuit” decât printr’un 
„umanism religios care să respecte impenetrabila taină a omului, să 
nu-i nege dimensiunea tragică şi abisurile demonice; să recunoască 
adevărul care poate fi cunoscut numai de propria noastră conştiinţă 
drept norma absolută după care ne orientăm; un umanism care 
încorporează întregul existenţei noastre şi nu neagă realitatea 
politică.”�� Surprinzătoare religie, din a cărei definiţie lipseşte tocmai 
divinul. Sau poate că el este deja prezent în structura omului, de 
vreme ce ne este semnalată „originea divină a sufletului omenesc,” 
singurul care „ne poate învăţa pe noi muritorii ce este adevărul.”��

lui Riemen îi scapă inexplicabil d-lui Patapievici, care de altminteri nu ezită să 
citeze din reviste de dreapta atunci când îşi îmbracă costumul de conservator, ori 
să invoce Creştinismul şi regretabila amnezie occidentală atunci când mizează pe 
creditul intelectualilor Creştini.  
30. Sau cel puţin aşa stau lucrurile până când Gabriel începe să-şi regăsească 
trecutul (şi pe sine în acest trecut) în timpul slujbei din ajunul sărbătorii Yom 
Kippur, a Marii Iertări. Dar acest lucru nu este amendat de magiştrii globalizării 
şi ai secularizării, întrucât este vorba de „religia aceea care aminteşte oricui şi fără 
contenire că are nevoie de celălalt. Nici de Yom Kippur, un Evreu nu este singur în 
faţa lui Dumnezeu, iar litania de pocăinţă se rosteşte la persoana întâi plural” (Băile 
Király, p. �38). Şi în Creştinism, merită amintit oricât ar putea părea de scandalos, 
rugăciunea principală se numeşte „Tatăl nostru.” Însă, pentru că viaţa liturgică nu 
este o şedinţă de terapie în grup, rugăciunea nu este adresată celuilalt, ci Tatălui. Şi 
îi putem vorbi Tatălui pentru că sântem înfiaţi prin credinţa în Întruparea, Jertfa şi 
Învierea Fiului. 
3�. Nobleţea spiritului, p. �76.
32. Ibid., pp. 69-70.
33. Ibid., p. �35.



21 

Prin cartea de faţă încercăm să atragem atenţia asupra acestui 
nou mod de a defini realitatea, adică lumea, omul şi Dumnezeu. 
El ni se pare cu atât mai periculos cu cât pare să fie prezentat 
în acord cu Creştinismul, atunci când nu coincide cu acesta în 
interpretările pe cât de entuziaste, pe atât de iresponsabile ale d-
lui Patapievici.�� Tocmai pentru că adevărul omului este păstrat în 
şi de Biserică, este de presupus că adversarii acestui adevăr vor 
încerca să redefinească sensul şi vocaţia Bisericii. Astfel, Bisericii 
i se propune fie să iasă din istorie, fie să se limiteze strict la istorie, 
acţionând doar ca un actor social printre alţii. Prin urmare, 
amândoi am încercat să atragem atenţia atât asupra acestor 
ispitiri, cât şi asupra consecinţelor pe care o eventuală acceptare 
le-ar avea sau le are deja acolo unde ea s’a produs.�� 

3�. Despre Creştinismul cu faţă umană propovăduit de noii apostoli precum d-l 
Patapievici, vezi în special eseul lui Mircea Platon din acest volum, „Gânduri 
despre ortodoxul român, astăzi, în lume.” Nu mă pot împiedica să nu citez aici un 
fragment lămuritor: „Dar umanismul Creştin e în cel mai bun caz un pleonasm 
şi în cel mai rău un impuls spre secularizare, din moment ce nu e decât dublarea 
componentei umane în dinamica vieţii Creştine, care e urmarea lui Dumnezeu, 
Care s’a făcut om. Umanismul Creştin vrea parcă, prin denumirea sa, să umanizeze 
Creştinismul, de parcă Creştinismul nu ar fi deja calea de a restaura firea umană 
făcându-ne dumnezei după har.” „Creştinul” cu faţă umană este cel care nu-şi 
mai oglindeşte Creatorul, ci „divinitatea” – din sine însuşi, dacă este neo-gnostic, 
sau divinitatea din natură, dacă este păgân. Vezi pentru cazul din urmă pasiunea 
ecologistă a fiicei lui Thomas Mann, Elisabeth Mann Borgese, cea care l-a inspirat şi 
convins pe Riemen să scrie Nobleţea spiritului. Munca ei a fost dusă mai departe de 
Al Gore în filmul Un adevăr incomod, precizează Riemen (Nobleţea …, p. �7). Despre 
ecologism ca mişcare pseudo-spirituală de stânga tipică anilor ’60, vezi articolul 
lui George Weigel, „The Sixties, Again and Again” First Things, April 2008 (http://
www.firstthings.com/article.php3?id_article=6�7�). 
35. Vezi în volumul de faţă textele lui Mircea Platon „Normalitatea ca o pradă,” „Noi 
gânduri despre ortodoxul român, în lume, astăzi” precum şi interviul acordat lui Paul 
Siladi de unde citez acest fragment revelator: „Restaurarea României trebuie deci să 
pornească de la Biserică deoarece Biserica a rămas singura depozitară a cuvintelor 



22 / M Ă S U R A  V R E M I I :  Î N D E M N  L A  N O R M A L I T A T E

La limită, nu facem altceva decât să amintim lucruri care erau 
până nu demult fireşti, normale în lumea noastră, dar care încep 
să aibă tot mai multă nevoie să fie lămurite. Criteriul prim şi ultim 
după care ne-am orientat în permanenţă este cel afirmat de un 
mare apărător al adevărului omului, Cuviosul Iustin Popovici: 
„Persoana vie a Dumnezeu-omului Hristos Cel Întrupat, Înviat şi 
Înălţat, şi devenit de la Cincizecime Capul Trupului Său divino-
uman, social, istoric şi cosmic universal (sobornicesc): Biserica.”36 
Şirului de personalităţi (Socrate, Goethe, Spinoza, Mann, Herzen, 
Ginsburg) care ne sânt date ca modele de oameni păstraţi în 
posteritate prin memoria culturală,37 noi răspundem cu persoane 
mântuite, eliberate de nimbul „posterităţii” prin întâlnirea cu 
Hristosul Cel Răstignit şi Înviat. Cu un puşti de şapte ani, cu un 
Petrovici care opunea tancurilor bolşevice o muşcată îngrijită în 
fereastră, cu Ernest Bernea, cu Gheorghe Racoveanu, cu un episcop 
Sârb întemniţat la Dachau, cu un Eminescu, acest om normal care 
vorbeşte despre o Românie normală şi pe care elita încearcă să-l 
facă să vorbească în propriul ei nume, adică împotriva României 

adevărate, a cuvintelor care chiar numesc, care chiar lucrează, a cuvintelor care pot 
fi rostite cu voce tare. Şi de aceea e grav atunci când cei care mimează «ortodoxia», 
elitele care vor doar să instrumenteze politic sau să deguste estetic Creştinismul, 
subţiază realitatea cuvintelor teologice. Cine face aşa ceva ne răpeşte şi ultima 
şansă de restaurare pentru că ne răpeşte cuvintele lucrătoare, Logosul mântuitor, 
Cuvântul Cale, Adevăr şi Viaţă.”
36. Ioannis N. Karmiris, „Părintele Iustin Popovici: lupta cu Protagoras sau 
criteriologia filozofiei ortodoxe a Adevărului,” în Arhimandritul Iustin Popovici, 
Omul şi Dumnezeul-om, p. �6.
37. Este adevărat că R. Riemen pare îndrăgostit de „oamenii concreţi, care trăiesc, 
care iubesc şi sânt iubiţi” (Nobleţea spiritului, p. ��5). Însă doar pentru a-i transforma 
în „personalităţi”: „Libertatea pe care Herzen o apăra cu inima şi sufletul este acea 
libertate care poate transforma indivizii în personalităţi, care îi ajută pe oameni să-
şi cultive sufletul şi să devină modele de demnitate umană” (p. ��2).
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profunde.38 Aşa-zisei nobleţe de spirit a lui Riemen sau capacităţii 
de inventare de sine prin literatură a lui Mattern, îi răspundem cu 
normalitatea, înţeleasă nu ca un corp rigid de „valori,” ci ca acea 
capacitate de a identifica răul şi de a ne împotrivi lui întemeiată 
pe natura personală a omului, adică pe caracterul lui de a fi făcut 
după Chipul şi Asemănarea Dumnezeului Întrupat.39 

Scopul acestui umanism pseudo-religios constă în „realizarea 
transformărilor sociale drastice fără a apela la violenţă.”�0 Dacă 
Riemen subliniază în permanenţă condiţia apolitică şi atemporală 
a culturii umaniste, este doar pentru că intelectualii s’au lăsat 
corupţi de putere, de ideologie, de falsele soluţii de salvare a lumii. 
Puritatea culturii trebuie salvată de impuritatea celor care s’au lăsat 
cumpăraţi. Şi totuşi, „adevăratul filozof poate fi rege.”�� Iar pentru 
ca adevăratul filozof să ajungă rege, masele trebuie educate în mod 
corespunzător, astfel încât să-l poată recunoaşte şi alege. Aceasta 
este adevărata miză a cărţii lui Riemen, acesta este adevăratul 
interes al elitei Româneşti care sprijină apariţia şi diseminarea 
umanismului (religios sau secular), văzut ca mediul favorabil apa-
riţiei „adevăratului” filozof-rege.��

Nu este atunci surprinzător că nişte oameni dedicaţi „realizării 
transformărilor sociale drastice fără a apela la violenţă” devin brusc 
violenţi atunci când întâlnesc o împotrivire, mai ales atunci când 

38. Vezi în volumul de faţă articolul lui Mircea Platon, „S-a dat drumul la 
Eminescu?.”
39. Cf. articolul lui Mircea Platon din acest volum, „Comisarul Tismăneanu se 
întoarce.”
�0. Nobleţea spiritului, p. 88.
��. Ibid., p. �20.
�2. După cum pare să sugereze d-l Teodor Baconsky, indiferent cine câştigă 
alegerile, intelectualii trebuie să rămână la putere. Vezi articolul „Puterea ideilor,” 
din Cotidianul, 26 Martie 2009.
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această rezistenţă la „transformările sociale drastice” se face în 
numele rădăcinilor? Am în vedere tratamentul care i-a fost aplicat 
lui Mircea Platon o dată ce a arătat cine, cum şi de ce respinge sau 
alterează aspectele legate de identitatea naţională sau personală. 
Căci pentru elita noastră reeducatoare, a vorbi despre tradiţie ca 
despre un canal al transmisiunii adevărului este ceva intolerabil 
care trebuie denunţat prompt drept fundamentalism, gândire 
teocratică şi antisemitism.�� Aceasta se întâmplă în ciuda faptului 
că nicăieri în textele lui Mircea Platon nu poate fi găsită nici măcar 
o nuanţă de antisemitism, sau vreun îndemn la politizarea Bisericii 
ori la teocratizarea Statului. Dimpotrivă, aşa cum se poate vedea din 
paginile următoare, nici măcar tradiţia nu este definită exclusiv şi 
nici în primul rând prin împotrivire faţă de modernitate; chiar dacă 
ortodoxul este un om tradiţional, asta nu-l transformă într’un luddit, 
într’un sabotor al benzii tehnologice. Spre deosebire de „ortomocşi,” 
nu credem că alternativa rugăciunii la bec este rugăciunea la 
lumânare, ci rugăciunea „cu o icoană în faţa ochilor minţii,” cum o 
spune M. Platon în interviul cu Silviu Man din acest volum.�� 

Critica aberantă cu care au fost primite observaţiile lui Mircea 
Platon ne spune însă un lucru semnificativ. Şi anume, că elita este 
pregătită să construiască noul tip uman nu doar prin acest luminos 
umanism descris mai sus, ci şi prin falsificări grosolane ale oamenilor 
pe care, cu cât îi cunoaştem mai bine, cu atât ne vine mai greu să-i 
recunoaştem în portretele zugrăvite de reeducatori.�� Procedeul nu 

�3. Vezi, referitor la această problemă, postările de pe blogurile lui Vladimir 
Tismăneanu şi Mihail Neamţu din lunile Aprilie-mai 2009. 
��. Pentru deviaţia „ortomoxă” a Ortodoxiei, vezi eseul lui M. Platon din acest 
volum, „Noi gânduri despre ortodoxul Român, în lume, astăzi: despre câteva lucruri 
pe care le putem face.” 
�5. Merită subliniat că în articolul „De ce sântem atât de ticăloşi?” (România 
literară, nr. �8, 8 mai 2009, p. �) dedicat „demascării” lui M. Platon, Mircea Mihăieş 
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doar că nu este nou, ci are o eficacitate dovedită în timp. În literatura 
de specialitate, el poartă numele de „procesul demascării.”

Astfel, Ruxandra Cesereanu descrie procesul reeducării de la 
Piteşti ca o „demascare” în patru etape: demascarea externă, de-
mascarea internă, demascarea morală publică. „Cea de-a patra etapă 
făcea trecerea de la condiţia de victimă la cea de călău, proaspătul 
reeducat trebuind să fie apt să conducă demonstrativ procesul de 
reeducare al celui mai bun camarad din celulă, pe care îl va tortura 
exemplar.” Scopul acestor de-mascări era inventarea altui om. Este 
corecţia pe care veterani precum Tismăneanu sau Mihăieş, ori 
recruţi precum Mihail Neamţu i-o aplică lui Mircea Platon. Pentru 
a nu mai pierde timpul, au trecut direct la a treia etapă, cea în care 
„victimele trebuie să blasfemieze (masochist, autoflagelator şi cu o 
voluptate disperată) valori-tabú (precum familia sau Dumnezeu); 
cea de-a treia etapă desăvârşeşte decăderea umană. Delirul lua 
proporţii uriaşe, având ca scop final desacralizarea şi vulgarizarea 
oricărei valori morale, umane, religioase, etc.”�6 

Poate părea exagerată comparaţia torturii aplicate deţinuţilor 
politici în închisorile comuniste cu ceea ce unora le-ar putea părea că 
nu ar fi altceva decât o obişnuită polemică între intelectuali.�7 Sigur, 

manifestă un interes aparte pentru o fotografie mai veche de-a „banditului.” 
Indirect, faptul dovedeşte preocuparea elitei pentru imagine, după cum s’a putut 
vedea şi în controversa amicală dintre Andrei Pleşu şi Dragoş Bucurenci. D-l Pleşu 
a refuzat jocul propus de „adversarul” său, explicând că nu a dorit să-i facă imagine. 
Nu există, pentru elită, nici o dispută reală (lucru semnalat de Mircea Platon în 
interviul acordat lui Silviu Man). Singurul lucru care este în joc, singura miza, este 
cea a imaginii. Nu există nici un adevăr de apărat, nici un „chip” adevărat al omului 
care să ne dea măsura. Cei care susţin aceasta trebuie des-figuraţi şi apoi re-figuraţi 
în laboratoarele specializate ale ideologilor vremii. 
�6. Ruxandra Cesereanu, „Reeducarea prin tortură a studenţilor din închisoarea 
Piteşti,” http://comunism.ro/fisiere/cercetatori/cesereanu/cesereanureeduc.htm. 
�7. Pentru amendarea unei înţelegeri atât de superficiale, care pretinde că orice 
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la nivelul metodelor şi atrocităţilor comise de criminalii comunişti nu 
poate fi vorba de nici o comparaţie. Ea poate fi propusă însă la nivelul 
intenţiilor. Fiindcă şi stânga veche, şi cea nouă urmăresc acelaşi lucru: 
falsificarea adevărului, întoarcerea omului pe dos, transformarea lui 
în altceva. Cum altfel să descriem modul în care Mihail Neamţu şi 
Vladimir Tismăneanu asociază observaţiile lui Mircea Platon unui 
„delir al urii,” sau când Mircea Mihăieş numeşte viziunea ortodoxă 
a lui Mircea Platon asupra istoriei drept „comunism mistic”? Doar 
un singur lucru explică violenţa de limbaj a „denunţătorilor”: nu atât 
faptul că Mircea Platon vorbeşte, în numele unor rădăcini încă vii, 
despre identitate personală şi naţională, ci mai ales pentru că vorbeşte 
despre identitatea omului – o fiinţă creată de un Dumnezeu Treime 
după Chipul şi Asemănarea Lui.

După cum arată Mircea Platon în eseurile de mai jos, în lumea 
de astăzi rădăcinile sânt contestate fie în numele globalismului, 
fie în numele unei teologii spiritualiste. Iată de ce perspectiva 
relativistă asupra rădăcinilor şi a identităţii este sprijinită de 
elita Română,�8 în timp ce abordarea realistă a rădăcinilor afir-
mată de Mircea Platon sau Ovidiu Hurduzeu este acuzată 
de aceeaşi elită ca îndoctrinare, paseism, anacronism etc. De 
altfel, întrucât globalizarea creează premisele „eliberării” de 
identitatea naţională, urmează că legătura dintre globalizare şi 
„spiritualizare” este mult mai strânsă decât pare la prima vedere. 
Din acest punct de vedere, analiza făcută de Mircea Platon viziunii 
cinematografice a lui Guillermo Arriaga merită o atenţie specială.�9 

dezacord se poate rezolva „la o bere,” vezi în acest volum textul lui M. Platon, „Noi. 
Şi ei. Ce ne-ar putea uni.” 
�8. Aşteptăm cu interes partea a doua a romanului Băile Király, a cărui acţiune, ne 
anunţă J. Mattern în interviul citat mai sus, se va petrece în România. 
�9. Vezi eseul „Despre falsa conştiinţă istorică.”
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În textul respectiv, M. Platon încearcă să arate că sântem îndrep-
tăţiţi să sperăm; dar asta nu îl face să fie nici visător, nici idealist. 
El nu pleacă de la o idee optimistă, ci de la un eveniment istoric: 
Răstignirea lui Iisus Hristos. Implicit, îi răspunde şi lui Arriaga: 
naţiunea este un grup de oameni uniţi printr’o memorie comună 
în virtutea unui trecut comun. Oamenii ştiu cine sânt doar în 
măsura în care ştiu cine au fost. Din perspectiva globalismului însă, 
cine sânt şi cine am fost este lipsit de importanţă. Singurul lucru 
important este ce consum, indiferent că este vorba de hamburgeri 
sau de „valori.”

În finalul eseului, Platon aşază lucrurile în perspectivă Creştină, 
arătând cum pot fi legaţi cu adevărat oamenii şi naţiunile fără a 
dezumaniza oamenii ori desfiinţa naţiunile, cum ne cere elita.50 
Apelul este de această dată la memoria Creştină. În timp ce Arriaga 
leagă indivizii între ei printr’o logică aleatorie, Creştinismul îi 
uneşte prin Fiul lui Dumnezeu făcut om. Omul nu putea birui 
moartea, nu putea trece prin moarte decât în măsura în care era 
în Dumnezeul cel Viu. Iar Dumnezeu nu putea întâlni moartea 

50. Acest program include de altfel, ca etapă preliminară, falsa definire a omului, 
a naţiunii, a Creştinismului. De pildă, definind conservatorismul ca un ataşament 
exclusiv faţă de trecut, Mihail Neamţu se simte îndreptăţit să-l înmormânteze 
(conform interviului difuzat de postul Radio France International în Aprilie 2009, la 
adresa http://www.rfi.ro/player_multimedia.php?type=audio&file=20090�_��522.
mp�). În această privinţă, d-l Neamţu seamănă cu bocitoarele profesioniste care, 
deşi nu îl cunosc pe cel decedat, îl plâng în acord cu suma primită. Despre aplicarea 
în Europa Răsăriteană în genere şi în special în cazul României a proiectului (reuşit 
în cazul Germaniei) de amputare a identităţii naţionale, vezi articolul profesorului 
Paul Gottfried, „Neocons on the Danube,” Taki’s Magazine, April 29, 2009 (http://
www.takimag.com/article/neocons_on_the_danube/). Traducerea în Română şi 
o introducere explicativă realizate de Mircea Platon la http://culianu.wordpress.
com/2009/05/0�/neoconii-de-la-dunare-paul-gottfried-traducere-de-mircea-
platon/.    
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decât întru cât se făcea om muritor. Ceea ce înseamnă că adevărata 
unire nu poate fi decât cea dintre oamenii vii – adică înviaţi.

După ce a citit analiza lui M. Platon, un prieten de-al meu cu certă 
vocaţie de sociolog a obiectat că globalismul a existat dintotdeauna: 
îndemnaţi de dorinţa de a se cunoaşte şi de necesitatea relaţiilor de 
schimb, oamenii s’au întâlnit încă din zorii umanităţii. Progresul 
tehnologic permite doar ca aceste întâlniri şi schimburi să se facă 
mai rapid şi la scară planetară. Astfel definită, globalizarea nu 
poate fi învinovăţită pentru problemele de identitate ale lumii 
contemporane, încheia prietenul meu.��

Globalizarea pare să aibă un merit sigur: a anulat categoria 
străinului. Dar în trecut, străinul era privit ca o ameninţare potenţială 
doar de neamurile barbare. Barbarul este omul fără rădăcini. Tocmai 
de aceea era şi atât de apreciată virtutea ospitalităţii. Ospitalitatea era 
un risc: primindu-l în casa ta pe străin, riscai să rămâi fără casă, fără 
familie, fără viaţă. Dar dacă Românii îndrăzneau să fie ospitalieri, 
era tocmai pentru că nu se raportau la casă, familie, ţarină, viaţă 
ca la nişte posesiuni de care puteau fi oricând deposedaţi, ci ca la 
nişte daruri ce le-au fost încredinţate în vederea rodirii. Oamenii se 
deosebeau tocmai în virtutea acestei încredinţări personale şi acesta 
este de fapt criteriul prin care putem deosebi omul civilizat de barbar.�� 

5�. Deşi nu l-a citit pe d-l H.-R. Patapievici, prietenul meu exprima astfel o convingere 
recentă a istoricului ideilor primite de-a gata. Putem „sta liniştiţi la locurile noastre,” 
ne asigură d-l Patapievici: „Primejdia care ameninţă Europa nu este globalizarea, 
cum susţine mass-media: globalizarea este, dimpotrivă, o provocare care o poate 
întări şi o poate scoate din deficitul de identitate politică în care se află în actuala 
etapă a unificării ei, când ezitarea între o formulă de federalizare, o Europă a 
regiunilor şi una de asociere liberă a statelor-naţiune diminuează mult din forţa 
ideii de Europa.” H.-R. Patapievici, „Valorile Europei,” în Mihail Neamţu, Bogdan 
Tătaru-Cazaban (coordonatori), O filozofie a intervalului. In Honorem Andrei Pleşu, 
Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 257.
52. Vezi în Nobleţea spiritului, pp. 98-�0� o definire platonică a civilizaţiei: civilizat este 
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Într’o lume globală nu mai există străin pentru că nimic nu mai este 
încredinţat nimănui. Românii îndrăzneau să fie ospitalieri pentru că 
ştiau cine sânt. Din acelaşi motiv, îndrăzneau să se ridice împotriva 
celor care îi voiau altceva decât erau, împotriva celor care voiau să le 
facă un transplant de rădăcini.�� În lumea globalizată nimeni nu mai 
este străin faţă de nimeni, ci fiecare faţă de sine însuşi.

*
De regulă, titlul unei cărţi încearcă să exprime într’o formă con-
centrată conţinutul ei, fapt valabil şi în cazul cărţii de faţă. Cu 

omul superior, cel care s’a ridicat deasupra pasiunilor trupeşti. De altfel, dialogul 
seminal care a stă la temelia cărţii a avut loc în ziua de 7 Noiembrie, ziua naşterii 
şi morţii lui Platon. În această zi, ne aminteşte Riemen, umaniştii renascentişti se 
întâlneau „pentru a purta o conversaţie în spiritul lui Platon.” Ibid., p. 37.
�3. D-l Andrei Pleşu se declară revoltat, şi pe bună dreptate, de experimentele la 
care sânt supuse maimuţele de către un neurochirurg American (vezi „Note, stări, 
zile,” în Dilema veche, nr. 269, Aprilie 2009, http://www.dilemaveche.ro/index.php
?nr=269&cmd=articol&id=�0386). Experimentul constă în decapitarea maimuţelor 
şi transplantarea capului la un alt corp. Nu am întâlnit până acum niciun text al 
d-lui Pleşu în care să fie descrisă modalitatea realizării „avortului parţial”: copilul 
viu este scos pe jumătate din pântecele mamei, după care este înjunghiat, capul 
îi este sfărâmat şi supt de o pompă de vid. După care, cu copilul de-acum mort, 
„procedura” de extragere a „lucrului” continuă. În schimb, găsim în Dilema veche 
texte ale profesorului American Peter Singer (�8 articole, inclusiv un interviu, în 
ultimii doi ani!), unul din cei mai puternici avocaţi ai justificării etice a avortului, 
texte în care Singer pledează, printre altele, pentru drepturile maimuţelor. 
În articolul său, d-l Pleşu observă că una din premisele de la care pleacă experimentul 
medicului American este ideea că esenţa persoanei este creierul; dacă acest lucru 
este adevărat, înseamnă că între elita Românească şi doctorul Robert White nu este 
nici o diferenţă. Elita actuală are oroare de rădăcini, se simte ameninţată de tot ce 
este mai jos de cap. Relativismul postmodern este instrumentul ei preferat, pompa ei 
de vid. Precum capul secţionat al maimuţei, păstrat în condiţii speciale de laborator, 
elita nu poate supravieţui decât în vacuitatea produsă de distrugerea reperelor 
veritabile. În mod opus practicii realizate de prietenii infanticizi ai profesorului 
Singer, elita păstrează capul, măcelărind trupul. Doar în felul acesta crede ea că pot 
scăpa de spectrul Întrupării.  
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precizarea că, la rândul ei, cartea nu face altceva decât să explice 
ideea formulată în titlu: vremea are o măsură, iar măsura ei este 
normalitatea. Ideea este de domeniul evidenţei, aşa cum se întâmplă 
cu lucrurile adevărate. Dar tocmai pentru că sânt adevărate, ele 
sânt în primejdie: în primejdia de a fi deturnate, sau pur şi simplu 
contestate, negate de-a dreptul. De aceea, „adevărurile simple, 
evidente, trebuie apărate,” notează hotărât Winston în jurnalul său.�� 
Ele sânt apărate prin mărturisirea lor. Dacă este adevărat că vremea 
are o măsură şi că măsura ei este normalitatea, atunci cel care decide 
criteriul normalităţii devine stăpânul vremii: „Cine controlează 
trecutul, controlează şi viitorul. Cine controlează prezentul, con-
trolează trecutul,” suna sloganul Partidului.�� Împotriva celor care 

5�. George Orwell, 1984, Editura Hyperion, Chişinău, �99�, p. 7�. Merită să ne 
amintim că Winston Smith îşi punea speranţa în oamenii simpli, cei care nu puteau 
imagina o alternativă la real, care erau incapabili de performanţa intelectuală a dublei 
gândiri. „Prolii” erau cei cu ajutorul cărora normalitatea putea fi redobândită, credea 
Winston. Însă în minunata lume nouă în care ne aflăm astăzi nu mai este impusă o 
versiune oficială a realităţii; sau mai bine spus, noua versiune a realităţii este că nu 
există nici o realitate în sine. De aceea fiecare şi-o poate construi, imagina. 
Cu totul altceva înţelege Rob Riemen atunci când afirmă că „speranţa ar trebui să 
vină dinspre oamenii obişnuiţi.” El vrea să spună de fapt că oamenii obişnuiţi sânt 
mediul ideal în care valorile umaniste pot fi semănate. Interesul său pentru oamenii 
obişnuiţi explică în parte stilul surprinzător de accesibil al cărţii. Citând declaraţia 
lui Kafka care spunea că „voi fi fericit numai atunci când reuşesc să aduc lumea 
în sfera purităţii, adevărului, a imutabilului,” Riemen adaugă: „Acesta este idealul 
tuturor artiştilor şi sper ca volumul meu să ajute la înţelegerea acestui fapt.” Atâta 
doar că omite să menţioneze (poate şi pentru că se ocupă despre asta pe larg în 
carte) că pentru el nu există un adevăr în sine; de fapt, din punctul său de vedere, 
cel mai mare adversar al adevărului este tocmai omul care-l afirmă, indiferent de 
modul în care o face (printr-un atentat sinucigaş sau printr-o rugăciune de iertare 
a duşmanului), sau de natura acestui adevăr. Vezi interviul cu Rob Riemen din 
Cotidianul, 5 dec. 2008 (http://www.cotidianul.ro/rob_riemen_estul_e_amnezic_
occidentul_de_o_lene_stupida-668�0.html) şi cel din România literară, nr. 8/ 2009 
(http://www.romlit.ro/rob_riemen_educaia_este_nobleea_spiritului). 
55. George Orwell, 1984, p. 32.
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hotărăsc, în funcţie de propriile lor scopuri şi interese, criteriile 
normalităţii, încercăm prin această carte să amintim că normalitatea 
este definită şi dată deja de Cel care a făcut şi lumea, şi omul, şi 
vremea. Mai precis, măsura omului şi a lumii nu este nici o stare, 
nici un proces, cum vrea d-l Teodor Baconsky,56 ci nimic mai mult 
sau mai puţin decât o Persoană: Iisus Hristos. 

Normalitatea este starea acelei lumi în care omul lucrează 
împreună cu Dumnezeu. Normal este omul care se ridică, care se 
îndreaptă, omul care luptă pentru a deveni drept şi pentru a rămâne 
drept. După cum spune M. Platon, „normal e ceea ce obţinem când 
firea căzută tinde să devină fire restaurată. Această dinamică, 
această cale, această tensiune este normalitatea.”57

Criteriul normalităţii este impregnat în om în virtutea faptului 
că este o fiinţă creată de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui. 
Normalitatea este aspiraţia spre asemănare, setea de a actualiza 
trăsăturile chipului, este creşterea dreaptă. Orice pom creşte, dar 
este sarcina îngrijitorului ca el să crească drept. Astăzi vedem tot 
mai puţini pomi crescuţi drept: un alt neam de îngrijitori a pătruns 
în livadă. Pentru că sânt nelegitimi, ei ştiu că nu mai au timp (cf. 
Romani �3:��-�2; Evrei �0:37; Apocalipsa �2:�2). De aceea, ei nu se mai 
pot bucura de răgazul culegerii roadelor fruct cu fruct, ci, pentru a 
putea jefui totul cât mai repede, leagă pomul astfel încât ramurile 
lui să fie cât mai aproape de pământ, cât mai accesibile.58 Tocmai de 

56. T. Baconsky, „Ocoliţi turma,” Dilema veche, nr. 270, �6 Aprilie 2009.
57. Vezi în volumul de faţă interviul acordat de Mircea Platon lui Paul Siladi. Despre 
normalitate ca „îndreptare,” vezi eseul meu „Câteva gânduri despre dreptatea lui 
Dumnezeu.”
58. Nu întîmplător, a accesa (fonduri), a aplica (pentru o bursă), a se integra sânt 
verbele-cheie din vocabularul pseudo-îngrijitorilor. Cât despre îndoirea pomilor, 
este evident că trebuie făcută cât mai de timpuriu, ca nu cumva, datorită condiţiilor 
prielnice şi a soiului bun, să ajungă să crească prea înalţi şi prea drepţi. De unde 
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aceea, „datoria vremii noastre,” scria Sfântul Nicolae Velimirovici, 
este ca cei care au rămas drepţi prin credinţa dreaptă (ortho-doxă) 
să îndrepte ce s’a gârbovit şi strâmbat.59 Prin această carte încercăm 
să zugrăvim omul normal, omul drept, şi să avertizăm totodată 
asupra gârbovirii care ne ameninţă înainte ca aceasta să ajungă să 
ne pară că este adevărata noastră stare.

Constantin Noica îmi pare că a spus undeva că nu există nici o 
carte atât de proastă încât să nu poţi învăţa ceva din ea. Observaţia 
mi se pare valabilă şi pentru filme. De pildă, în filmele SF Al cin-
cilea element (The Fifth Element) şi Bărbaţi în negru (Men in Black), 
extratereştrii pot lua formă umană, însă nu o pot păstra prea mult 
timp; la un moment dat li se face rău. Ca să-l parafrazez pe T. S. Eliot, 
„the alien kind cannot bear much (human) reality.” La un moment 
dat, străinul se va da de gol, iar noi vom putea vedea asta dacă vom 

şi interesul falşilor îngrijitori pentru pomii tineri – concret, pentru educaţie. După 
cum credea Cicero şi ne aminteşte d-l Patapievici în postfaţa cărţii lui Riemen, 
cultura şi agricultura „trebuie înţelese în acelaşi fel, ca procese deopotrivă naturale 
şi artificiale, prin care ceva lipsit de rânduială şi ivit din natură la întîmplare este 
lucrat şi prelucrat pentru a deveni ceva rânduit şi crescut înadins, anume pentru 
a ilustra o ordine necesară, care, în cazul omului, este ordinea spiritului” (Nobleţea 
spiritului, p. �63, italicele în original). Riemen şi Mattern au ajuns să gândească în 
felul în care o fac şi pentru că au fost, astfel, „îngrijiţi” de mici. Iată de pildă ce 
mărturiseşte Riemen într-un interviu: „Am primit Muntele Vrăjit de ziua mea când 
am împlinit 20 de ani. […] Am citit şi recitit Muntele Vrăjit, iar pe parcurs întrebările 
lui Thomas Mann au devenit ale mele, viziunea mea asupra lumii s’a suprapus cu 
a lui. Datorită lui am ajuns să fiu interesat de umanismul European şi de nobleţea 
spiritului” (vezi România literară, nr. 8 /2009, „Educaţia este nobleţea spiritului”). De 
asemenea, Gabriel, personajul central al cărţii lui Jean Mattern, Băile Király, avea 
paisprezece ani când a primit de la anticarul său un scurt roman de Thomas Mann, 
Tonio Kröger. De aici a început ataşamentul său faţă de Thomas Mann, până când, 
ceva mai târziu, o importantă editură îi va cere să traducă Doctor Faustus.
�9. Sfântul Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temniţei, Bucureşti, Editura Predania, 
2009, pp. 209-2�� (Scrisoarea 69). 
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fi atenţi nu doar la cum ne vorbeşte, ci mai ales la ce ne spune.60 Este 
inevitabil aşadar ca, atunci când îl descriem pe omul normal, să-l 
menţionăm şi pe mutantul care simulează normalitatea.

În concluzie, normalitatea nu este altceva decât starea omului 
normal. Astfel, a vorbi despre normalitate nu înseamnă altceva 
decât a descrie un chip de om. Tocmai de aceea, felul în care 
înţelegem omul este hotărâtor.6� Simplu spus, din punct de vedere 

�0. În interviul menţionat mai sus, Mihail Neamţu are câteva opinii surprinzătoare 
pentru cineva care îşi afirmă cu tărie apartenenţa la principiile conservatorismului 
Creştin: divorţul este rău întrucât copiii au şanse reduse de integrare în sistem, 
trebuie să avem grijă de produsele specific Româneşti pentru ca ele să nu dispară 
(„sau ca să nu dispărem noi,” îl corectează Dan Pârvu, realizatorul interviului), în 
timp ce tradiţia trebuie cultivată pentru pitorescul ei („sau pentru că ne identifică,” 
completa, din nou salvator, d-l Pârvu).   
6�. Fapt recunoscut de teologi, indiferent de confesiune. Astfel, examinând opera 
papei Ioan Paul al II-lea, doi teologi catolici demonstrează că o „cultură a vieţii” 
nu poate fi construită decât pe temelia persoanei aşa cum este ea formulată de 
învăţătura Creştină. Vezi Donald De Marco şi Benjamin Wiker, Architects of the Culture 
of Death, San Francisco, Ignatius Press, 200�, pp. 375-38�. Tot aici este citat George 
Weigel: „Activitatea papei Ioan Paul al II-lea se prezintă ca o piesă într-un act ce este 
străbătută de tensiunea dintre falsele umanisme care degradează umanitatea pe care 
tot ele pretind că o apără şi o exaltă, şi adevăratul umanism faţă de care viziunea 
biblică despre persoana umană este un martor puternic” (în G. Weigel, Witness to 
Hope, New York, Harper Collins �999, p. 33�). La rândul lui, Francis Schaeffer 
consideră că „apologetica Creştină trebuie să plece în primul rând de la om şi de la 
ceea ce ştie el despre sine.” F. Schaeffer, Trilogia, Editura Cartea Creştină, Oradea, 
2002, p. �57. Într-o lucrare clasică, W. Pannenberg scria: „Dacă teologii vor să nu se 
lase amăgiţi cu privire la propria lor activitate, ei trebuie să-şi înceapă reflecţia printr-
o recunoaştere a importanţei fundamentale a antropologiei pentru întreaga gândire 
modernă şi pentru orice pretenţie actuală a validităţii universale pentru afirmaţiile 
religioase. Altfel, ei vor ajunge (fie şi fără voia lor) să facă jocul criticilor atei care 
reduc religia şi teologia la antropologie, adică la presupuneri şi iluzii omeneşti. 
Limitându-şi interesul la problema mântuirii (fapt petrecut în special sub influenţa 
pietismului), teologii au uitat fără îndoială în bună măsură faptul că dumnezeirea 
lui Dumnezeu şi nu experienţa religioasă umană trebuie să ocupe locul principal în 
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ortodox, omul este o fiinţă teologică prin originea şi destinul său.62 
Spre deosebire de antropologia occidentală, care, sub influenţa celei 
antice, descrie omul ca o clădire pe verticală, cu etaje superioare şi 
inferioare, din perspectivă ortodoxă omul arată mai degrabă cu o 
casă cu mai multe camere, fiecare cu rostul ei. Astfel, pentru omul 
ortodox „spiritualizarea” nu presupune cocoţarea şi stabilirea la 
mansardă, ci păstrarea tuturor odăilor în acord cu rostul lor şi în 
comunicare între ele. Scopul, în Creştinismul ortodox, nu constă în 
eliberarea omului de pasiunile trupeşti „inferioare,” ci în vindecarea 
lor prin reorientarea spre Dumnezeu.63 Nu în mutarea în odaia cea 
bună, ci în pre-gătirea tuturor odăilor pentru venirea Domnului. 

În fapt, deosebirile de viziune dintre antropologia ortodoxă şi 
cea catolică în privinţa constituţiei lăuntrice a omului provin tocmai 
din felul diferit în care este perceput rolul harului în constituţia 
umană. Astfel, după cum afirmă chiar un teolog catolic, în Răsărit se 
consideră că „omul posedă în acelaşi timp o fire creată după chipul 
lui Dumnezeu şi o fire animală. Însă aceste două firi nu se află pe 
acelaşi plan: prima este firea sa adevărată, cealaltă este adăugată. 
Şi astfel ajungem la o concepţie despre om foarte specială, opusă 

teologie. Acest lucru este adevărat cel puţin pentru orice teologie care ţine cont de 
prima poruncă şi îşi asumă ca propria sa lege îndemnul lui Iisus: «Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu». Teologii vor putea apăra adevărul precis al învăţăturii 
despre Dumnezeu doar dacă vor răspunde mai întâi criticii ateiste a religiei pe terenul 
antropologiei. Altfel, toate afirmaţiile lor despre dumnezeirea lui Dumnezeu, oricât 
ar fi de puternice, vor rămâne asigurări pur subiective fără a putea pretinde în mod 
serios validitate universală.” W. Pannenberg, Anthropology in Theological Perspective, 
T&T Clark Ltd., Edinburgh, �999, p. �6.
�2. Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Pentru o antropologie ortodoxă, 
Editura Deisis, Sibiu, �99�, pp. 7-23.
�3. Despre „corespondenţa «naturală» dintre puterile sufletului şi simţurile 
trupului” aşa cum este prezentată de Sfântul Maxim Mărturisitorul, vezi în P. 
Nellas, op. cit., pp. 32-36.
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celei proprii teologiei occidentale. În cadrul gândirii occidentale, ni 
se vorbeşte despre un om «natural» căruia i se adaugă harul; prin 
urmare, există riscul producerii unui umanism închis, care exclude 
supranaturalul. Din perspectiva lui Grigorie [de Nyssa], lucrurile stau 
exact invers: ceea ce este originar în om este «chipul lui Dumnezeu» 
iar acest om «natural» e cel care este supraadăugat. Urmează că 
centrul de echilibru nu este acelaşi: viaţa prezentă este cea care este 
afectată de un caracter extrem de pronunţat de instabilitate, fiindcă 
omul are tendinţa de a se reface la nivelul planului său adevărat, 
care este cel paradisiac. Necesitatea vieţii duhovniceşti este aici mai 
puternică, fiindcă ea reprezintă o întoarcere la echilibrul veritabil.”6� 
Pentru că percepe realitatea în termeni naturali şi nu juridici, omul 
ortodox are o tendinţă „naturală” de a căuta normalitatea. El caută 
normalitatea pentru că-şi iubeşte Chipul după care a fost făcut.65 
Tocmai de aceea, în volumul de faţă am încercat să dezvoltăm în 
mod special o sugestie formulată cu un an în urmă de Mircea Platon: 
„În condiţiile în care multe din vechile realităţi s’au prăbuşit sub 

�4. Jean Danielou, Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle de Saint Gregoire 
de Nysse, Editions Montaigne, �9��, pp. 58-59. Fragmentul este citat favorabil de 
Panayotis Nellas, op. cit., nota �92, p. 20�. Este posibil ca locul privilegiat ocupat 
de intelect în cadrul teologiei apusene să explice rolul jucat în ultimele cinci secole 
de umanism ca alternativă a Creştinismului. De asemenea, este iarăşi posibil ca 
justificarea etică a avortului să fie posibilă datorită modului aberant în care teologia 
apuseană consideră că numai viaţa umană conştientă este viaţă umană propriu-zisă. 
Aceasta este premisa care explică amânarea împărtăşaniei la catolici şi a botezului 
la protestanţi până la o vârstă la care omul poate „înţelege” taina primită. E ca şi 
cum am spune că Fiul nu a venit în lume pentru că oamenii s’au despărţit de Tatăl 
şi de ei înşişi prin păcat, ci pentru ca acei oameni ajunşi la deplinătatea facultăţilor 
intelectuale să înţeleagă importanţa faptului de a crede.
��. „Acest «chip al lui Dumnezeu», este esenţa fiinţei omeneşti. Pe el şi potrivit 
lui omul se modelează şi se construieşte în lume. Şi, într-adevăr, în fiinţa omului 
Dumnezeu alcătuieşte primul element, iar omul al doilea.” Arhimandritul Iustin 
Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, p. ��8. 
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loviturile modernităţii şi ale postmodernităţii, o ultimă rezistenţă 
poate fi încercată pe axa antropologiei Creştinismului răsăritean.”66

Gheorghe Fedorovici

NOTĂ/ Cele mai multe din textele adunate în volumul de faţă au fost deja 

publicate, fapt menţionat printr’o notă la sfârșitul volumului. Între timp, unele 

dintre ele au fost dezvoltate parţial, ceea ce explică forma lor uşor modificată de 

aici faţă de cea în care au fost publicate iniţial/ Autorii

 

��. M. Platon, O. Hurduzeu, A treia forţă: România profundă, Editura Logos, Bucureşti, 
2008, p. 309. 
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sFântul nicolae velimirovici despre 
rolul Şi destinul unui neam creŞtin 
într’o lume păGână Şi într’o europă 
apostată

i. introducere
Atunci când cineva doreşte să sublinieze valoarea unei cărţi de 

analiză istorică, „profetic” pare să fie unul din adjectivele cele mai la 
îndemână. Aceasta chiar dacă nu întotdeauna observaţiile exprimate 
în cartea respectivă au ajuns să fie confirmate de desfăşurarea 
ulterioară a evenimentelor; e destul ca recenzentul – ori publicul – 
să-şi dorească ca previziunile autorului să se împlinească. Nu acesta 
este cazul volumului de faţă. Editura Predania ne pune înaintea 
unui autor ale cărui avertismente – adevărate prorociri – s’au 
împlinit deja ori tocmai se împlinesc, fără ca cineva să îşi dorească 
acest lucru; de fapt, ele s’au împlinit împotriva dorinţei oamenilor şi, 
mai ales, împotriva dorinţei autorului.

Într’adevăr, ne aflăm într’un moment al istoriei prevestit de Sfântul 
Nicolae Velimirovici, „ultimul mare proroc al Creştinătăţii,” după 
cum îl numeşte părintele Iustin Pârvu. Este un moment despre care 
Sfântul Nicolae Velimirovici a vorbit şi a scris în timpuri de război; 
astăzi, în vremuri de aparentă pace, Sfântul Nicolae nu ar mai fi fost 
lăsat să vorbească şi să scrie. De-abia dacă mai putem vorbi noi despre 
el şi despre mărturia lui. Trăim într’un timp în care toată lumea este 
tot atât de convinsă că termenului „masă” îi corespunde obiectul 
concret masă, pe cât este de convinsă că nu există un adevăr în sine 
datorită căruia mesei îi spunem „masă” şi nu „avion,” adevărului 
îi spunem „adevăr” şi nu „minciună,” binelui „bine” şi nu „rău.” 
Lumea de astăzi are, printre multe păreri faţă de chestiunile banale, 
o convingere de nezdruncinat faţă de problema esenţială: cuvintele 
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şi valorile care ne orientează viaţa nu sânt altceva decât convenţii. 
Tocmai această viziune convenţionalistă asupra realităţii este 
respinsă de Sfântul Nicolae Velimirovici în numele singurei viziuni 
realiste, o viziune determinată de un Adevăr durabil, un Adevăr care 
nu poate fi dedus, care nu poate fi dobândit prin vreun acord între 
indivizi, tocmai pentru că Adevărul este Persoană şi pentru că este 
viu – Viaţa însăşi. Şi pentru că este Persoană, Adevărul se arată pe 
Sine. În cuvintele Sfântul Nicolae Velimirovici, „Adevărul e ipostatic, 
nu impersonal. Adevărul e Dumnezeu, nu un lucru. Adevărul este 
Acela, nu ceva. Acela e adevărul, care este întotdeauna acelaşi, nu 
ceva ce se schimbă neîncetat. […] Adevărul nu se poate afla în cele 
zidite, ci în Ziditor. Adevărul nu va fi descoperit de cele zidite, dacă 
nu îl descoperă Ziditorul. Însă, auziţi şi vă bucuraţi, popoare ale 
pământului: Ziditorul ne-a descoperit adevărul, S’a arătat în trup, 
ca Adevăr întrupat.” (Scrisoarea �5). 

Or, dacă realitatea este determinată de acest Adevăr, urmează că 
percepţia realităţii depinde de relaţia noastră cu Dumnezeu – relaţia 
cu Dumnezeu a fiecăruia dintre noi în parte, cât şi a neamului din 
care ne tragem. În cele ce urmează voi încerca să schiţez două din 
temele importante ale volumului Prin fereastra temniţei – sensul 
şi destinul unui neam Creştin şi rolul unei culturi străine de 
Dumnezeu – după care voi încheia încercând să spun câteva lucruri 
despre ceea ce această carte nu este în ciuda eforturilor unora care 
şi-ar dori ca sensul şi miza ei reală să fie deturnate printr’o lectură 
fundamentalistă.

ii. neamul creŞtin într’o 
lume păGână Şi într’o europă apostată 
Cartea Prin fereastra temniţei este o culegere de scrisori compuse 

de Sfântul Nicolae pe când era închis în lagărul German de la Dachau. 
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Titlul pare să sublinieze faptul trist al întemniţării episcopului 
ortodox. Dar cum ar putea fi întemniţat un om liber ajuns, printr’o 
asemenea măsură a credinţei, nădejdii şi dragostei, la asemănarea 
cu Făcătorul cerului şi al pământului? Privea oare Sfântul Nicolae 
prin fereastra temniţei la cerul înstelat şi legea morală? Invidia el 
oare libertatea de mişcare a oamenilor dinafara temniţei? Sau, mai 
degrabă, privea dinspre Împărăţia lui Dumnezeu prin fereastra 
temniţei unde se închisese singură o Europă care fusese, până nu 
demult, liberă, adică în drum spre Împărăţia lui Dumnezeu? Merită 
precizat aici că titlul original al lucrării este „Cuvinte către poporul 
Sârb prin fereastra temniţei.” Într’adevăr, nu soarta sa şi-o plânge 
Sfântul Nicolae în aceste pagini, ci soarta naţiunii Sârbe, şi, o dată 
cu aceasta, soarta tuturor naţiunilor care, precum cea Sârbă, şi-au 
trădat vocaţia Creştină. Din acest punct de vedere, cartea ar fi putut 
avea foarte bine ca subtitlu: „Scrisori către o naţiune apostată.” 
Sau, poate şi mai bine, „Despre sensul Creştin al istoriei.” Fiindcă 
doar viziunea Creştină asupra istoriei este în măsură să explice 
înflorirea sau nimicirea unui neam. Este fals că istoria ar urma nişte 
legi ale creşterii şi descreşterii, ale progresului şi declinului, ale 
maturizării şi bătrâneţii. Dacă Sfântul Nicolae Velimirovici vorbeşte 
în Scrisoarea 3 despre bătrâneţea unui stat aparent tânăr precum 
cel iugoslav şi moartea iminentă a acestuia, el o face, şi aici, dintr’o 
perspectivă duhovnicească, bătrâneţea desemnând în acest caz 
starea păcatelor şi a fărădelegilor în care ajung oamenii şi naţiunile 
atunci când se depărtează de Dumnezeu. Cei care se aşteaptă ca 
teoriile evoluţioniste, raţionaliste sau organiciste să le desluşească 
sensul istoriei se înşală tot atât de mult ca şi cei care consideră că 
istoria nu are nici un sens. De vreme ce istoria este parte a realităţii 
determinate de Dumnezeu, Făcătorul şi Purtătorul ei de grijă, doar 
învăţătura Creştină îi poate lămuri sensul. De aceea, fără raportarea 
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la Dumnezeu nu putem înţelege nimic, nici realitatea, nici istoria, nici 
văzutele, nici nevăzutele. Cum spune Sfântul Nicolae Velimirovici, 
„Când [Europenii] s’au gândit că le ştiu pe toate, de fapt nu ştiau 
nimic. Căci cu cât ştiau mai multe despre microbi, cu atât ştiau mai 
puţin despre Dumnezeu. De aceea i-a lovit mâna grea a Domnului 
cerului şi al pământului.” (Scrisoarea 6)

Principiul determinant în istorie, ne-o spun toţi prorocii şi 
o întăreşte Sfântul Nicolae, este voia lui Dumnezeu: istoria este 
povestea neamurilor şi a indivizilor aşa cum s’au raportat ei la 
voia lui Dumnezeu. E de înţeles atunci îndemnul Sfântului Nicolae 
Velimirovici din Scrisoarea 9: „Citiţi Sfânta Scriptură, pentru a 
înţelege istoria Sârbilor. Citiţi Biblia, ca să aveţi în mâini lumina 
călăuzitoare pe calea cea întunecată a destinelor omeneşti.” Sau în 
Scrisoarea 29, unde ne spune că tainele oamenilor şi ale popoarelor 
nu pot fi înţelese în afara Scripturii. Aşa că, dacă unii dintre cei care 
s’au răzvrătit au dispărut, aceasta s’a întâmplat nu din necesitate 
istorică, ci pentru ca au fost urâţi de Dumnezeu, care i-a lăsat pradă 
voilor lor nelegiuite. Acest lucru s’a petrecut şi cu naţiunea Sârbă: 
„Noi înşine sântem de vină,” afirmă Sfântul Nicolae, continuând: 
„Sântem vinovaţi în faţa singurului Dumnezeu adevărat, căci am 
urmat mincinoşilor zei ai culturii. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat 
să cădem în iadul unde El nu este, ca să vedem cum este fără El” 
(Scrisoarea 36). Sau, cum îi spune Hristos Europei într’un dialog 
imaginar descris în Scrisoarea �2: „Nu Eu vă voi pedepsi, ci păcatele 
voastre şi lepădarea voastră de Mine, Mântuitorul vostru.” Cu toate 
acestea, precizează Sfântul Nicolae, cele două războaie mondiale nu 
au fost decât un avertisment, o „mânie a dragostei lui Dumnezeu” 
care nu bate ca să nimicească, ci pentru a trezi, pentru a vindeca, 
pentru a-i smulge pe oameni din legământul lor cu satana. Iar dacă 
Sârbii şi, o dată cu ei, celelalte neamuri botezate în numele Sfintei 
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Treimi nu se vor întoarce la Hristos şi nu vor căuta Împărăţia lui 
Dumnezeu, vor pierde nu doar Împărăţia cerurilor, ci şi împărăţia 
pământească, respectiv integritatea teritorială, suveranitatea şi chiar 
identitatea naţională. 

După cum ştim din istoria recentă, Sârbii au ignorat cuvintele 
Sfântului Nicolae Velimirovici, şi astfel au împlinit acest nefericit 
deznodământ. Poate că unii dintre noi vor spune: „Şi ce ne priveşte 
pe noi? Doar noi, Românii, nu sântem ca Sârbii!” Iată însă ce le 
spune Hristos celor care privesc lucrurile aşa, într’o parafrază a 
cuvintelor de la Luca �3, �-5: „Credeţi oare că Sârbii au fost mai 
păcătoşi decât toţi ortodocşii fiindcă au suferit aceasta? Nu! zic 
vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.” Cartea Sfântului 
Nicolae Velimirovici este, din acest punct de vedere, un stăruitor şi 
deosebit de actual îndemn la pocăinţă. Adică o întoarce la Adevărul 
Persoană, un Adevăr la care putem ajunge pentru că El a ajuns mai 
întâi la noi. Nici nu putea exista un moment mai potrivit pentru 
întâlnirea cu această carte decât Postul Mare. Iar faptul că ne aflăm 
acum în intervalul dintre Duminica Sfintei Maria Egipteanca şi 
Duminica Floriilor întăreşte o dată în plus tâlcul acestui eveniment. 
Ni se aminteşte astfel că nu putem intra în Ierusalim decât o dată cu 
Domnul, în Domnul, în măsura în care am urmat vieţuirii sfinţilor 
Săi – precum Maria Egipteanca, sau Nicolae Velimirovici.

Prin urmare, nu trebuie să ne pocăim pentru a evita un război, 
pentru a împiedica fărâmiţarea naţiunii şi a patriei în felul în 
care s’au petrecut ele în fosta Iugoslavie, ci pentru a redeveni noi 
înşine. Lumea omului se fărîmiţează şi se risipeşte atunci când 
omul este fărâmiţat şi risipit. Iar omul se fărâmiţează şi se risipeşte 
de fiecare dată când se întoarce de la Faţa lui Dumnezeu pentru a-
şi contempla propria sa faţă. În această mişcare de întoarcere, omul 
îşi pierde greutatea sufletului, devine imponderabil, asumând o 
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formă drăcească de spiritualizare a materiei. Omul, această fiinţă 
nepreţuită din Univers, ajunge astfel să nu mai aibă nici un preţ. 
Această devalorizare a fiinţei umane se produce de fiecare dată 
când ea nu mai este măsurată cu singura unitate de măsură 
potrivită omului: Dumnezeu-omul, Fiul întrupat al Tatălui. Pentru 
că Europa a lepădat frica de Dumnezeu, ne spune Sfântul Nicolae 
în Scrisoarea �8, ea nu mai cunoaşte nici ruşinea faţă de omul 
sfânt. Şi pentru că îi lipseşte noţiunea de om sfânt, Europa a ajuns 
să dispreţuiască omul cu totul.

Dacă lucrurile stau aşa, care este soluţia propusă de Sfântul 
Nicolae? Convertirea, întoarcerea la credinţă. Dar Sfântul Nicolae 
precizează în cadrul ultimelor scrisori din volum: întoarcerea 
unui neam întreg. Doar convertirea unui neam mai poate aduce 
o mărturie credibilă într’o lume decăzută ca aceasta. În perioada 
apostolică, situaţia era cumva mai puţin gravă decât cea din zilele 
noastre, fiindcă cei care îmbrăţişau credinţa Creştină erau izbiţi de 
noutatea ei. Astăzi însă, ei ignoră Creştinismul ca pe o destinaţie 
cunoscută, o staţiune plăcută dar apăsătoare prin monotonie. 
Creştinismul nu mai este interesant, se plâng generaţiile moderne. 
Dar n’a fost niciodată interesant. Toate religiile şi culturile sânt 
interesante; însă doar Creştinismul este adevărat. Tocmai de aceea, 
situaţia în care se află neamurile apostate este mai grea decât cea a 
neamurilor păgâne. Fiindcă, ne spune Sfântul Nicolae în Scrisoarea 
�5, a te îndepărta cu un singur pas de la adevăr înseamnă a te 
depărta de cinste şi dreptate mai mult decât neamurile care nu au 
cunoscut vreodată adevărul.

În ciuda acestei situaţii fără precedent în istoria lumii şi a 
Creştinismului, oamenii şi neamurile se pot întoarce iarăşi la 
Dumnezeu. În cuvintele Sfântului Nicolae din Scrisoarea �6: „Va 
putea vreodată această generaţie de rătăciţi, cea mai rătăcită din 
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întreaga istorie, să se întoarcă la adevăr şi cinste? Va putea. Fie ca 
Hristos cel dispreţuit să binevoiască a se petrece acest lucru cât mai 
grabnic.” Iar întoarcerea unui neam poate aduce şi întoarcerea unui 
continent şi a întregii lumi. Fiindcă aşa cum Europa dezintegrează 
în numele unei false uniri, poporul Creştin uneşte în numele 
unor autentice separaţii: cea dintre identitate şi anonimat, păcat şi 
sfinţenie, libertate şi robie, moarte şi viaţă.

Se poate converti un neam, se poate pocăi un neam ca un om? 
Da, ne spune Sfântul Nicolae; e destul să schimbe frica de moarte 
cu frica de Dumnezeu şi cu ruşinea faţă de omul sfânt. Dar cum 
se explică oare apariţia fricii de moarte şi a obsesiei faţă de moarte 
în sânul unor neamuri Creştine. Pe de o parte, ne spune Sfântul 
Nicolae, atunci când omul părăseşte frica de Dumnezeu, vin 
peste el toate fricile. Pe de altă parte, această frică le-a fost indusă 
popoarelor Creştine de o Europă atee. Iar după ce le-a infectat cu 
frica de moarte, le-a promis şi remediul: unul religios, bazat pe 
cultul apei, adică pe igiena corporală, şi altul, politic, bazat pe 
controlul total, pe supravegherea permanentă (cf. Scrisoarea 59). 
Aici îşi găseşte explicaţia şi problema microcipului despre care s’a 
vorbit în lumea ortodoxă în ultima vreme. Despre cultul apei voi 
vorbi puţin mai departe, când voi discuta sensul culturii într’o lume 
apostată. Revin acum la întrebarea anterioară: Se poate converti un 
neam, se poate pocăi un neam ca un om? Sfântul Nicolae ne arată 
că lucrul acesta este posibil: o dovedeşte istoria poporului Evreu, o 
dovedeşte istoria poporului Sârb. Sfântul Nicolae repetă la finalul 
fiecărei scrisori că putem ieşi din această fundătură, că putem 
fi eliberaţi de înşelare, de minciună, de idolatrie, că Dumnezeu 
aşteaptă întoarcerea fiecărui neam şi a fiecărui om (vezi mai ales 
Scrisoarea 80). Iar oamenii şi neamurile se întorc la Dumnezeu 
atunci când s’au săturat să mai rătăcească, când s’au săturat să 
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se mai lase amăgite de călăuze mincinoase, când îndrăznesc să 
primească ceea ce Biserica vesteşte de două mii de ani: anume, că 
Adevărul şi Dumnezeu sânt una. „Doamne, la cine ne vom duce? 
Graiuri de viaţă vecinică ai.” (Ioan 6:68)

Dar pentru a putea ajunge să-l preţuim pe om cu adevărat, ne 
spune Sfântul Nicolae Velimirovici, trebuie să ne străduim să-
L preţuim pe Dumnezeu cu adevărat: ca Făcător al tuturor celor 
văzute şi nevăzute şi ca Părinte al nostru. Această întoarcere la 
Dumnezeu este în fond semnificaţia principală a pocăinţei. Omul 
şi neamul care se dăruiesc cu adevărat lui Dumnezeu sânt redaţi 
lor înşişi. Sânt eliberaţi de lanţurile falselor identităţi şi ale falselor 
valori. „Dumnezeu este măsurătorul valorilor,” ne spune Sfântul 
Nicolae Velimirovici în Scrisoarea 28. Numai omul liber vede lumea 
cu adevărat aşa cum este ea, nu doar în lăţimea şi lungimea ei, 
precum o vede omul robit de minciună, ci mai ales în adâncimea 
şi înălţimea ei, ne spune Sfântul Nicolae în Scrisoarea 35. Această 
vedere limitată a lumii nelibere explică obsesia acestei lumi pentru 
spaţiu, obsesie care duce inevitabil la război. Însă „războiul pentru 
pământ este război împotriva adevărului,” ne spune Sfântul Nicolae 
în aceeaşi scrisoare. Este un război dus împotriva adevărului lumii, 
o lume nespus mai vastă, mai adâncă, mai minunată decât o vede 
omul robit; inevitabil, războiul dus împotriva adevărului lumii este 
şi un război dus împotriva adevărului omului.

Adevărul omului, ne spune Sfântul Nicolae în Scrisoarea ��, stă 
în numele său. Omul nu se aduce pe sine pe lume, ci este adus pe 
lume. Ceea ce înseamnă că omul nu vine în lume în numele său 
propriu; nu vine nici măcar în numele strămoşilor săi, ci vine în 
numele lui Hristos, „Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s’au 
făcut,” şi lumea, şi omul. Omul este adus pe lume pentru a deveni 
fiu al lui Dumnezeu, neam al lui Dumnezeu şi locuitor al Împărăţiei 
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lui Dumnezeu. Însă doar omul devenit liber prin credinţa în Sfânta 
Treime aşa cum este ea mărturisită de Biserica Ortodoxă de două 
mii de ani poate vedea cum este lumea cu adevărat, ce este omul cu 
adevărat şi cine este Dumnezeu cu adevărat.  

iii. rolul culturii
„Veniţi să ne zidim nouă cetate şi turn, al căruia vârf va fi până 

în ceriu, şi vom face nouă nume mai nainte de ce ne vom risipi pre 
faţa a tot pământul,” spune textul de la Facere ��:�. Acesta este 
proiectul pe care Sfântul Nicolae îl vede în istoria culturii europene 
antropocentrice: realizarea autonomiei. În tâlcuirea făcută de 
Sfântul Nicolae în Scrisoarea 76, „Când au zis că vor să zidească 
o cetate, înseamnă că au vrut ca întreaga lor viaţă personală şi 
socială să o rânduiască fără Dumnezeu şi fără binecuvântarea lui 
Dumnezeu. […] Când au zis că vor să îşi facă un nume, înseamnă 
că au vrut să dobândească slavă deşartă, ca oamenii să fie încântaţi 
de ei şi să li se închine ca unor dumnezei, în pofida Dumnezeului 
ceresc. Când au zis că vor să facă acestea mai înainte de a se risipi 
pe faţa a tot pământul, înseamnă că au vrut să-şi rânduiască viaţa 
numai după voia şi după planul lor, fără să ia în seamă voia şi 
pronia lui Dumnezeu. Într’un cuvânt, toate întru slava lor, toate în 
pofida lui Dumnezeu.”

Dar pentru că omul e făcut pentru înălţimea şi slava de la 
Dumnezeu, înălţimea care-i vine de la lucrarea sa proprie este 
nefirească. Este o înălţime la care omul se tulbură, pierde buna per-
cepţie a realităţii despre care aminteam la început. Cultura nu este 
altceva decât „lucrare omenească, un lucru al mâinilor omeneşti. […] 
Dacă ne vom lăuda cu cultura, ne vom lăuda cu ceva şi nu cu cineva; 
ne vom lăuda cu lucruri stricăcioase, nu cu făpturi înţelegătoare,” 
spune Sfântul Nicolae în Scrisoarea 30. Lăudându-se cu înălţimea 
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propriilor lucrări, omul îşi pierde minţile, precum Nabucodonosor 
la vederea măreţelor turnuri ale Babilonului (Daniil, cap. �. Vezi şi 
Prin fereastra temniţei, Scrisoarea 20) La această înălţime nefirească 
pentru om, simţul realităţii slăbeşte, iar omul îşi uită menirea şi 
calea (Scrisoarea 2�); tocmai cel care ajunge să trăiască în închipuire 
vorbeşte cel mai mult despre realitate (Scrisoarea 60).

„În ce constă esenţa culturii europene?” întreabă Sfântul Nicolae 
în Scrisoarea 57. „În curăţenia trupească,” primim răspunsul. Nu este 
vorba aici de o simplă preocupare pentru igienă. Această „cultură a 
apei” este opusă „culturii lacrimilor şi a rugăciunii,” preocuparea 
pentru curăţenia trupească având o dimensiune religioasă pentru 
omul care se defineşte exclusiv prin trupul său. Este o grijă inconştientă 
pentru nemurire, pentru prelungirea vieţii trupeşti. Însă adevărata 
cultură este cea a curăţeniei inimii, ne spune Sfântul Nicolae urmând 
Domnului: „Iar când Hristos spune: Fericiţi cei curaţi cu inima, că 
aceia vor vedea pe Dumnezeu, acesta este un program pozitiv, nu de 
apărare, ci vizionar. Cei ce îşi curăţesc inimile n’o fac pentru a nu-i 
vedea pe draci, precum Evreii, sau pe microbi, precum Europenii, ci 
ca să-l vadă pe Dumnezeu.” (Scrisoarea 56).

Se poate obiecta, însă: Sfântul Nicolae exagerează, este reduc-
ţionist, cultura Europeană nu poate fi redusă la astfel de ţeluri 
mediocre. Cultura Europeană este creatoarea unor valori care 
au inspirat întreaga lume. Societăţile europene s’au degradat 
doar după ce acestea valori nu au mai fost preţuite cu adevărat. 
Aici am putea spune: Sfântul Nicolae al Serbiei de-abia aştepta o 
asemenea obiecţie! 

Împotriva celor care afirmă că ororile secolului XX, cele trei 
totalitarisme (comunist, fascist şi nazist) se explică prin criza 
valorilor umaniste, Sfântul Nicolae Velimirovici afirmă că aces-
te crime au fost posibile tocmai datorită triumfului valorilor 
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umaniste, a principiului care-l afirmă pe om ca măsură a tuturor 
lucrurilor. Sau, în formularea lipsită de orice echivoc a Sfântului 
Nicolae, „şcoala Europeană s’a depărtat de credinţa în Dumnezeu. 
Din această pricină şcoala s’a transformat într’o cameră de gazare. 
De aici provine moartea omenirii europene” (Scrisoarea 32). Din 
momentul când valorile umaniste au fost desprinse de etalonul lor, 
adică de ceea ce le-a făcut posibile, Dumnezeul întrupat, ele au fost 
afectate de o inflaţie care explică în cele din urmă faptul că un om 
ajunsese să preţuiască chiar mai puţin decât un glonţ. 

Procesul separării valorilor de Dumnezeu a făcut posibilă cul-
tura modernă antropocentrică. Însă odată desprins de Dumnezeu, 
omul nu devine mai uman şi nici măcar doar uman, ne spune 
Sfântul Nicolae în Scrisoarea �6, ci se bestializează, iar antropologia 
devine o specie a zoologiei – pas realizat deja de Peter Singer, 
profesor de bioetică de la Princeton, unul din principalii avocaţi ai 
lărgirii categoriei de „persoană” astfel încât să includă şi animalele. 
Menţionez în treacăt un articol important al profesorului American, 
publicat la sfârşitul lui Iulie 2008 în revista Dilema veche. Articolul 
se întitulează, sugestiv, „Drepturile maimuţelor şi drepturile 
omului.” Ce este însă interesant este că acelaşi distins profesor, al 
cărui Tratat de etică a fost publicat în România de Editura Polirom 
în 2006, nu pare să preţuiască viaţa omului tot atât de mult ca 
pe cea a animalelor. Astfel, potrivit lui Peter Singer, în privinţa 
avortului, decizia pruncuciderii trebuie luată în urma cântăririi 
„preferinţelor” celor două părţi, ale mamei şi ale pruncului. Însă, 
de vreme ce până la vârsta de �8 săptămâni pruncul nu poate avea 
preferinţe, susţine acest savant, el poate fi ucis fără scrupule dacă 
mama alege să-şi împlinească această preferinţă.229 Şi astfel, glasul 

229. „Indiferent că este afirmată sau nu, premisa care susţine avortul legal este că nu 
există vreun adevăr obiectiv în privinţa valorii vieţii umane nenăscute. Iar această 
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ilustrei personalităţi răsună precum glasul nălucilor despre care 
scrie Sfântul Nicolae Velimirovici în Scrisoarea �9: „Omule, eşti 
un animal,” ne spun nălucile, „deci nu te ruşina cu asta, trăieşte 
ca un animal.”

Nu întâmplător am menţionat aici acest genocid încurajat 
de guvernele unor ţări care au fost Creştine (şi dintre care unele 
continuă să se considere Creştine); fiindcă această cultură umanistă, 
antropocentrică se află într’o cădere continuă. Ororile petrecute în 
prima jumătate a secolului XX nu au însemnat decât un stadiu de-a 
lungul acestei căderi. Lumea de astăzi a ajuns într’un stadiu încă şi 
mai infernal, iar statisticile ne-o pot confirma: numărul pruncilor 
ucişi în ultimii 30 de ani în cabinetele de obstetrică din Europa şi 
Statele Unite depăşeşte numărul victimelor ucise în cursul Terorii 
comuniste şi în cele două războaie mondiale. Crimele acestea sânt 
nu doar permise, ci de-a dreptul încurajate în lumea anticreştină 
în care trăim astăzi, o lume care continuă să perfecţioneze şi să 
construiască acele mijloace ştiinţifice, politice, economice, juridice 
prin care omenirea este tot mai puternic controlată şi orientată 
într’un sens potrivnic lui Dumnezeu. Iar o omenire deicidă, ne 
spune Sfântul Nicolae al Serbiei, sfârşeşte în propria ei anihilare. 
Chiar şi atunci când ştiinţa nu are ca scop direct negarea existenţei 
lui Dumnezeu, descoperirile şi invenţiile ştiinţei ajung până la urmă 
să fie interpretate şi întrebuinţate în sens anticreştin, împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva omului, arată Sfântul Nicolae în Scrisoarea 

premisă este prelungită automat asupra judecăţilor privitoare la întreaga viaţă 
umană. […] De fiecare dată când termenul «alegere» apare ca substitut pentru «avort», 
este reintrodusă ideea că libertatea de a alege o diversitate de acţiuni este mult mai 
importantă decât moralitatea obiectivă a acţiunii alese, mai importantă deci şi decât 
actul de a alege nesocotirea anumitor vieţi omeneşti.” Helen Alvaré, „The Cultural 
Impact of Abortion and Its Implications For a Future Society. Part Two,” în Michael T. 
Mannion (ed.), Post-Abortion Aftermath, Sheed & Ward, �99�, p. �00. 
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��: „Europa a întrebuinţat toate descoperirile ei din ultimele 
două sute de ani spre sinuciderea ei în războaiele mondiale, spre 
fărădelege, spre ură, la nimicire, la înşelare, la şantaj, la pângărirea 
lăcaşurilor sfinte şi a obiceiurilor sfinte, la minciuni, necinste, 
desfrânări şi nelegiure în întreaga lume. Dar, de fapt, Europa nu a 
înşelat pe nimeni, ci pe ea însăşi.”

Cultură a morţii nu este pentru Sfântul Nicolae Velimirovici 
doar acea cultură nihilistă şi relativistă condamnată uneori chiar 
şi de această Europă apostată; cultură a morţii este pentru el orice 
cultură care tinde să-l înlocuiască pe Dumnezeu şi pe omul viu, 
este o cultură care se preţuieşte pe sine mai mult decât pe omul 
care a creat-o. Acestei viziuni umaniste, Sfântul Nicolae îi opune 
convingerea Creştină potrivit căreia „toată cultura popoarelor, din 
toate veacurile, este o minune şi-o vrednicie mai mică decât orice 
om viu. Amin” (Scrisoarea 59). 

iv. despre ce nu este această carte 
Să presupunem că cineva care nu îl cunoaşte pe Sfântul Nicolae 

Velimirovici ar deschide întâmplător această carte la Scrisoarea 
52 şi ar citi următoarele cuvinte: „Din această pricină a apărut 
ura cumplită a Europenilor împotriva Evreilor: pentru că fiecare 
urăşte viciile sale în alţii. Europa respiră duhul Jidovesc, de aceea îi 
prigoneşte pe Evrei.” Probabil că ar lăsa imediat cartea din mâna şi, 
speriat, ar privi în jur să vadă dacă nu a fost observat citind ceea ce, 
după câteva decenii de reeducare, i s’ar părea că reprezintă un text 
antisemit. Cu toate acestea, să presupunem mai departe că acelaşi 
cititor, care s’a liniştit după ce a observat că nu este nimeni în preajmă, 
iar volumul nu are un microcip ataşat de copertă prin care ar putea 
fi supravegheat, încearcă să mai deschidă o dată acest volum. De 
această dată nimereşte peste următorul pasaj din Scrisoarea 8: „Şi 
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nu va fi nici o mirare dacă Biserica va rândui o rugăciune împotriva 
‚culturii’ ca o însumare a tuturor relelor. Căci dacă Biserica are 
rugăciuni împotriva mândriei, împotriva urii, sălbăticiei, păgâ-
nătăţii, jurământului strîmb, fărădelegii, tâlhăriei şi împotriva a 
toată hulirea lui Dumnezeu şi a toată neomenia, de ce nu ar avea 
o rugăciune împotriva ‚culturii’ ca o însumare a tuturor acestor 
rele?” Îngrozit, cititorul educat într’un sistem educaţional European 
contemporan şi-ar spune cu siguranţă: „Se vede că autorul nu este 
doar antisemit, ci şi obscurantist.” Să presupunem, chiar dacă este 
foarte puţin probabil, că acest cititor ar mai face o ultimă încercare 
iar volumul s’ar deschide acum în dreptul următorului pasaj din 
Scrisoarea �3: „Pentru Sârbi, înţelegerea nu-i o tovărăşie de o clipă, 
nici o obşte trecătoare, nici o unire a puterilor spre a prăda. Pentru 
Sârbi, înţelegerea înseamnă în primul rând singurul Dumnezeu bun, 
în trei Ipostasuri, iar cel mai desăvârşit chip al acestui Dumnezeu 
pe pământ este unitatea a milioane de ipostasuri, dar cu o singură 
fiinţă, un singur duh, un singur ţel, o singură credinţă şi o singură 
dragoste. Un asemenea ţel încă nu a fost atins de nici un popor din 
lume.230 Un astfel de ţel şi-a luat asupra sa numai poporul Sârbesc, 

230. Fapt recunoscut şi de Gheorghe Racoveanu în Omenia şi frumuseţea cea dintâi, 
Editura Predania, 2009, p. �3. Pentru ca neamul Românesc să nu fie ruşinat în 
Ziua Judecăţii, Racoveanu ne îndeamnă să ne ruşinăm acum, amintindu-ne că 
darurile cu care am fost înzestraţi ne definesc ca Români. Darul-zestre dă măsura 
şi identitatea unui om şi a unui neam. Străinul nu are zestre. El trebuie mai întâi să 
fie recunoscut de pământ, să aparţină pământului. După cum ne aminteşte istoria 
noastră, întemeierea trebuie precedată de un descălecat, de o păşire pe pământ. 
Faptul că zestrea se dăruia la naştere sau la căsătorie, cu ocazia unui eveniment 
de viaţă, însemna că cel înzestrat nu devenea pur şi simplul posesorul unui dar, al 
unui teren. Ţarina sau bucata de pădure nu era o „exploatare agricolă,” respectiv 
„forestieră,” ci un loc vital, amestecat cu sângele celui care le primea. Aşa că atunci 
când comunismul le-a luat ţăranilor pământul, nu i-a deposedat de vreme ce ţăranii 
nu „posedau” pământul. Le-a secţionat un canal vital al memoriei.
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şi se află înscris pe stema sa: ‚Numai înţelegerea îi mântuieşte pe 
Sârbi’.” De data aceasta ne putem aştepta ca nefericitul cititor să lase 
definitiv cartea din mână, încadrându-l pe autor în vasta galerie a 
antisemiţilor, obscurantiştilor şi naţionaliştilor. Înşelându-se astfel 
de fiecare dată.

Căci, în ce priveşte antisemitismul, se poate vedea cu uşurinţă 
că Sfântul Nicolae foloseşte tema lui Israel în semnificaţia lui 
biblică, nu politică. Altfel spus, Israel este privit din perspectivă 
strict tipologică, ca popor care după ce a fost ales şi binecuvântat 
de Dumnezeu, s’a lepădat de El preferând în schimb să se închine 
idolilor, la fel ca celelalte popoare păgâne. Tot astfel, după cum 
Europa a răspuns chemării de a deveni Creştină, şi ea s’a întors la 
idolatria ei anterioară. Iar dacă Dumnezeu a pedepsit apostazia 
lui Israel, va pedepsi cu atât mai crunt apostazia Europei, care s’a 
bucurat de un legământ mai înalt şi de o dragoste mai puternică.

În privinţa posibilei acuzaţii de obscurantism, ea este greu 
de susţinut dacă avem în vedere educaţia academică a Sfântului 
Nicolae al Serbiei. La fel de greu s’ar putea găsi printre paginile 
acestei cărţi argumente care să o susţină. Departe de a dispreţui 
importanţa adevăratei culturi şi a raţiunii sănătoase, pe care le 
priveşte ca pe daruri ale lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae insistă 
doar asupra raportului firesc dintre raţiune şi credinţă, dintre 
Creştinism şi cultură. Aşa cum ne spune în Scrisoarea 3�, şi 
înţelegerea, şi credinţa, sânt nişte felinare dăruite de Dumnezeu, 
dar ele luminează cu adevărat doar împreună şi doar în măsura 
în care felinarul credinţei îl precede pe cel al înţelegerii omeneşti:

„În lumina credinţei lui Dumnezeu, lumina înţelegerii 
noastre este blândă, plăcută şi încântătoare, în vreme ce fără 
credinţă ea este aspră şi respingătoare, groaznică şi ucigătoare.”

Inevitabil ucigătoare. Tocmai pentru că nu a respectat această 
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rânduială („singura bună”), şcolile şi universităţile Europei au 
ajuns laboratoare ale morţii. După cum ne spune Sfântul Nicolae în 
Scrisoarea 73: 

„Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile europene 
propovăduiesc moartea. Cărturarii Europeni descriu moartea. 
Oamenii de ştiinţă Europeni fac moartea nemuritoare. […] Dascălii 
Europeni sădesc moartea în sufletele tinerilor. […] Moarte, moarte 
veşnică, aceasta ar putea scrie, pe drept, deasupra tuturor porţilor 
prin care se intră în Europa.”

Aşa cum nu are nimic împotriva culturii vii, ci a celei moarte, 
Sfântul Nicolae nu este nici adversarul intelectualului, ci al 
intelectualistului, al „omul intelectualizat, adică cu inima şi mintea 
murdare şi cu simţul raţiunii dezvoltat,” cum este acesta descris în 
Scrisoarea 58. O raţiune dezvoltată dar goală, seacă, fiindcă „întreaga 
lume nu poate umple mintea omenească; numai Dumnezeu poate 
aceasta. Fără Dumnezeu, mintea e întotdeauna goală, iar toată 
cunoaşterea care intră în ea cade în gol, ca nişte pietre aruncate în 
prăpastie,” ne spune Sfântul Nicolae Velimirovici în Scrisoarea 68.

Cât despre acuzaţia de naţionalism, aceasta mi se pare că 
este cea mai puţin îndreptăţită dintre toate. Nu doar că Sfântul 
Nicolae socoteşte în Scrisoarea 23 glorificarea naţiunii drept unul 
dintre idolii Europei, dar el consideră că poporul Sârb este mai 
vinovat de întunecarea Europei decât Europa însăşi. Pentru că 
poporul Sârb a primit de la Dumnezeu mai mult decât majoritatea 
popoarelor, el stă şi sub o pedeapsă mai mare decât majoritatea 
popoarelor. În Scrisorile 80 şi 8�, unde poporul Sârb este chemat 
să pună un nou început în istoria sa şi în cea a Europei, Sfântul 
Nicolae nu le garantează Sârbilor nimic, nu le promite nimic. Le 
aminteşte doar de promisiunea pe care Dumnezeu o adresează 
tuturor neamurilor pământului: „Vino să-mi fii popor, iar Eu îţi 
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voi fi Părinte” (cf. Zaharia 2:�5; 8:8; Evrei 8:�0; Apocalipsa 2�:7).
În Scrisoarea 6�, Sfântul Nicolae vorbeşte despre faptul că Sârbii 

şi-au pierdut libertatea pentru că s’au jucat cu ea: „Când libertatea a 
venit, ne-am jucat cu ea precum cu o maimuţă de circ. Vai, însă nici 
măcar o singură zi nu am păstrat-o cu sfinţenie! Ci din dimineaţa 
primei zile am început să ne jucăm cu ea precum cu o femeie 
împestriţată de la circ. Şi sfintele ceruri au privit douăzeci de ani la 
jocul comediei noastre cu libertatea, de parcă libertatea era o femeie 
de la circ. Şi mânia Domnului s’a abătut asupra noastră ca nişte nori 
grei de grindină vara.” Să fie oare vreun Român care să nu se simtă 
mustrat de aceste cuvinte?   

v. încHeiere
În prefaţa cărţii, Episcopul Lavrentie aminteşte de o întâmplare 

petrecută în viaţa Sfântului Nicolae al Serbiei în timpul detenţiei 
de la Dachau: într’o zi intră în celula sa un ofiţer German, care 
voia să ştie dacă sfântul episcop credea cu adevărat în Dumnezeu. 
Auzind că Sfântul Nicolae îi răspunde prin „nu,” ofiţerul Ger-
man s’a bucurat, povestindu-i că obişnuia să creadă pe când era 
copil „pentru că aşa fusese învăţat,” dar ajuns la maturitate şi-
a dat seama că Dumnezeu nu exista. „Cazul meu e diferit de al 
dumneavoastră,” a răspuns atunci Sfântul Nicolae. Şi explică: 
„Când eram copil credeam, dar acum nu mai am nevoie să cred, 
căci ştiu că este Dumnezeu. Prin cercare, credinţa mea a ajuns 
o certitudine. Ştiu acum că este Dumnezeu.” Ofiţerul German 
nu a avut nici o replică. Sfântul Nicolae încheie povestirea men-
ţionând că acesta „foarte mânios, trânti uşa şi plecă. În acea 
seară nu am primit cina, dar am simţit mulţumire în suflet.”

Ofiţerul German, se precizează undeva la începutul relatării, 
era „tânăr.” Însă, după necredinţa sa faţă de Dumnezeu, după 
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împietrirea inimii sale, ne sugerează Sfântul Nicolae, era foarte 
bătrân. Un popor Creştin într’o lume căzută din credinţă, precum 
Europa modernă, este ca într’o temniţă. Şi Europa a crezut pe când 
era copilă, pentru că aşa îi spusese Biserica una, sfântă, sobornicească 
şi apostolească. Dar s’a lepădat de credinţă înainte de a o încerca cu 
adevărat, iar prin despărţirea Bisericii Apusene de cea Ortodoxă a 
pierdut şansa de a se întări în credinţă (proces descris de Sfântul 
Nicolae mai ales în Scrisoarea 7�).��� Popoarele ortodoxe au avut însă 
prilejul de a încerca cu adevărat această credinţă. Chiar dacă, istoric 
vorbind, popoarele ortodoxe sânt tot atât de bătrâne ca şi Europa, 
din perspectiva credinţei însă, ele sânt tinere şi vii. De aceea nu 
se pot lepăda de credinţă, chiar dacă uşa temniţei este zăvorâtă 
iar seara vor rămâne fără cină. Căci prin fereastra temniţei sfinţii 
lui Dumnezeu îi vor aduce seară de seară Cina Domnului. Adică 
pacea dumnezeiască, bucuria adevărată, mulţumirea sufletească, 
libertatea de nerobit, lumina nepieritoare, Adevărul ipostatic şi 
viaţa veşnică. Amin. 

23�. Neîncrederea Sfântului Nicolae Velimirovici în capacitatea Creştinismului 
apusean de a-şi veni în sine şi de a contribui la restaurarea viziunii Creştine în 
societăţile occidentale a fost dureros confirmată de dezintegrarea protestantismului 
liberal şi de deruta identitară a catolicismului din a doua jumătate a veacului 
XX. Iar pentru că am vorbit mai devreme despre legătura dintre avort şi cultura 
umanistă, merită amintit, în context confesional, că una dintre cele mai prestigioase 
universităţi catolice din lume, Notre Dame University, i-a propus preşedintelui 
SUA, Barack Obama, doctoratul onorific în Drept. După cum se ştie, B. Obama este 
cel mai agresiv avocat al avortului şi al experienţei pe embrioni umani dintre toţi 
politicienii Americani.  
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