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Prefayd.

Religia si politica au, fiecare in felul siu, un rol benefic

in viaga omului. E firesc ca fiinga umani, atunci cind doreg-

te, si se poati bucura de roadele oferite de fiecare dintre cele

doui in planul viegii personale gi comunitare. Fiecare dintre
ele poate juca un rol important in viaEa indivizilor gi a co-
munitiEilor. Nefericiti este suprapunerea lor 9i recompune-
rea lor sub semnul unei puteri unice. Un cigtig extraodinar
al modernitigii este laicizarea acgiunii politice gi separarea

puterii politice de puterea religioasi. Aceastl separare se re-

feri indeosebi la problema guvernirii si are in vedere mai ales

construcgia institugionali, laicitatea constitutiei, construcfia
cadrului juridic pe principii laiee gi umaniste, consdtuirea
moralitiEii publice pe principii erice nu reologice, neimpli-
carea bisericii in fundamentarea politicilor publice gi in mo-
delarea spagiului public, definirea libertigilor umane gi con-

solidarea responsabilitlgii, separarea deciziei insdtutionale
a statului de decizia eclesiastici gi fundame ntarea acesteia

pe valori ale pluralismului, ale recunoagterii gi ale diversiti-
., c

gii. ln ciuda separirii benefice intre sfera privati ;i sfera pu-
blici, religia nu trebuie (gi nu poate fi) alungati din spagiul

public, aga cum nici politica nu trebuie si fie instriinari de

optiunile cotidiene ale individului. insi, ele uebuie si func-

Eioneze ca doui domenii autonome, cu funcEii diferite, cu o
acEiune convergenti, dar firi,a fi unificate in actul guvernirii
gi al prelulrii 9i exercitirii puterii politice. Puterea politici
trebuie si acgioneze in planul viegii culturale, economice, so-
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L. Etica politicd -intre etrca biblici Si

mitologia morlii lui dumnezeu

Prezenla religiei ca politici a supravieluirii

Oamenii nu pot trii fhri sacru. Stau mirturie in acest

sens intreaga isrorie a religiilor, dar gi comportamentele mi-
tice, simbolice, rirualice ale omului contemporan, acEiunilc

de celebrare a comunitigii sau nevoia de a investi cu sacrali-

tate diferite componente ale viegii personale. Nu putem face

abstracgie de faptul ci ideea secularizirii este una dintre cele

mai importante creagii culturale gi ideologic€ cu un impact
semnificativ in chiar crearea modernitigii. insi, chiar daci
secularizarea este o valoare importanti asimilati de lumea
moderni, nevoile profunde ale fiingei umane rimin in sub-

sratul lor adinc conectate cu sfera sacrului ;i a doringei de a

trii intr-un univers al valorilor investite cu o anumiti formi
de putere transcendenti. O buni mirturie in acest sens este

faptul ci indivizii resimr religia ca pe o nevoie fundamentali
a viegii lor personale, chiar gi atunci cind accepti teoriile pri-
vind secularizarealumii moderne si a componentelor esengi-

ale ale viegii omului acruall.

Astfel, nevoia unei perspective generale coerente asupra

lumii si a sensului uiirii in conformitate cu acea viziune, ne-

voia unei structuri simbolice pe care si o umple cu propriile
sale construcEii imaginative, nevoia de a se situa mereu pe

calea unei desivirpiri ce se lasi mereu agteptati, nevoia unei
figuri salvato"r. ."r. si vini si suplineasi hpr" puterii sau
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incapacitatea de exercitare a purerii de citre indivizi sau co-
munititi, nevoia de a resimgi aceastS.putere ca exercitindu-se,
nevoia de a proiecta in viitor nostalgia dupi ceea ce esre ori-
ginar, autentic, sau cu alte cuvinte paradisiac, si multe alte
nevoi din acest registru fac ca fiinra umani si nu poati fi gin-
diti inafara unei relagii, oricir de exterioari ar fr. ea,cu religia.

Religia rispunde unui gol, unui vid, unei tendinge de ne-
antizare, unui intuneric, unei a$teptiri, unei absenge. Religia
face posibili plinitatea, umplerea de sens, survenirea luminii,
ivirea sperangei 9i aparigia unei prezente. Religia gine de con-
ditia umani gi, in manifesrarea sa, fiinEa umani. nu poate si se

sustragi nevoilor sale de tip religios din toate acesre morive,
dar mai ales pentru ci fiinEa umani are nevoie de o Prezenti.
Atunci cind nu le investeqte in sisteme reiste, aceste nevoi sint
agezate labazaunor construcgii simbolice ale uanscendentei
sau siht proiectate asupra diferirelor modalitigi de manifes-
tare a sacrului. Una dintre cele mai complexe purtitoare ale

unor asemenea proiecgii esre sfera poliricului. Putem sesiza

ci religia gi polidca se insoresc una pe cealalti de-a lungul
istoriei comunititilor omenegti. Aceasti convietuire devi-
ne problematici o dati cu modernitatea care aduce printre
creaEiile sale specifice si ideea necesitigii separafiei religiei
de politici, a separatiei imaginarului religios de cel politic, a

separatiei finalirlgii actiunii si deciziilor din sfera politici de

cele din sfera religiei.
Vorbim o dati cu moderniratea in termeni rehnici de se-

paraEie degi, in realitate, religia 9i politica au menrinut gi in
sistemele totalitare si menEin gi astlzi in sisremele democrati-
ce raporturi foarte nuangate gi se alimenteazd. reciproc, une-
ori prin interferenge cu mulri pregnangi, alteori prin forme
dintre cele mai subtile sau aproape imperceptibile. in contex-

intre moartea politicii Si moartea lui Dumnezeu 2l

ml unei societigi bazatl.pe comunicare, asa cum este lumea
globali, ideea separirii religiei de politicl pare si fie doar o
premisi ideologici a unui anumit tip de dezbatere publici gi

de construcgie culturali specific occidentali2. Cu toate aces-

tea, sintem obignuigi si considerlm ci ideea acestei separiri
este una dinre cele mai importante valori ale modernitigii;i
ci ea este o achizigie foarte importantl pentru societigile de-

mocratice, 9i mai ales pentru guvernarea in sociecigile demo-
cratice. Iar conceptul separirii sferei publice de cea privati
ne ajuti si argumentim suplimentar in favoarea caracterului

profund democratic al separirii deciziei politice gi a decizii-
lor legate de politicile publice, de ingeringa factorilor religi-
ogi 9i ai autoritigii religioase in aceste decizli.

in cele ceuffieazd.,ag dori si mi opresc asupra unei struc-
turi mitice produsi de occidentul democratic ca un produs
totalitar cu consecinge deosebite asupra inEelegerii a ceea ce

se poate intimpla cu occidentul democratic. Ceea ce este cert
este faptul ci in situagiile de crizi, atit in societlgile democra-

tice cit gi in cele tomlitare, mirul gi religia au un rol important
in definirea identitigii inviduale sau a celei colective, avind
adesea atagati chiar 9i o forgi soteriologici. Mitul pe care do-
resc si il urmiresc este cel al morEii lui dumnezeu. Acest mit
€ste construit ca gi cum el ar fi menit si marcheze instituirea
unei noi epoci in istoria occidentului, anume epoca eliberirii
totale de sub orice constringeri, de sub orice autoritate 9i de

sub orice formi de absolutism. Cu toate acestea, el este un
mit speculat atit de ideologiile totalitare, cit gi de cele demo-
cratice. Aceasti ambivalengi poate fi explicati prin nuanEele

multiple pe care le presupune acest mit cel pugin in ceea ce

privegte asimilarea lui ideologici, teologici sau filosofici.
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Constatim ci sistemele de gindire totalitari asimileazi
cu la Gl de mare uguringi ca;i cele democratice spiritul mitic
sau religios, in ciuda faptului ci uneori auroriratea polirici
se simte amenintati de puterea bazetd, pe valori absolute a
autoritigii mitice sau religioase, mai ales in ceea ce privqte
institugiile religioase traditionale. MotivaEiile ce fac posibili
instrumentalizarea miticului sau religiosului in ideologiile
totalitare sint mukiple. Una dintre motivarii este legati de

faptul ci, cel pugin arunci cind este vorba de relaEiile de pu-
tere 9i mecanismele de instrumentalizare si exercitare a aces-

teia, sacralitatea esre prezenti., chiar se camufeazi uneori in
forme profane ale manifestirii ei. Se intimpli adesea ca in
situaEii de crizd,, indivizii ce trebuie si parcurgi criza si ape-

lezelaexplicagii de tip simbolic, mitic sau religios, ca la nigte
instanEe intemeietoare care le dau posibilitatea de aconsrrui
politici ale supravieguirii in situagii limite.

O astfel de experiengi limiti, o situagie majorl de crizL,
este experienta exterminlrii evreilor europeni in cel de al
Doilea Rlzboi Mondial. Vom aduce aici in discutie modul in
care, in cultura americanl, au fost descrise aceste experienEe de

doi dintre ginditorii care au marcat refecgia pe aceastS. temi
in secolul XX: Elie W'iesel si Richard Rubenstein. Punerea
lor impreuni nu se face aici prima oari. Michael Berenbaum3
ajunge la o comparatie foarte convingitoare tntre cei doi in
liniile esenqiale, chiar daci unele deralii sint forEate penrru
a argumenta in favoarea unui nou tip de receprare a gindirii
lui Rubenstein. Noutatea pe care o aducem aici priveste in-
deosebi modul de consrucgie a contexrului, semnificatia sa gi

consecinEele pe care le au reflectiile celor doi ginditori pe mai-
ginea experiengei Holocaustului.

Privitl din perspectiva unei congriinge simbolice, ingele-
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gerea nazismului 9i experienta Holocaustului este una definiti
de ambii ginditori prin apel la imaginea unui dumnezea care

a murit, dar care lasi omului puterea gi mecanismele penru a

restaura creagia cu instrumencele pe care divinitatea le-a oferit.

Nazismul este in acest cez el insugi privit ca un mit4, intr-un
sens apropiat de modul in care este definit de Philippe Lacoue-

Labarthe giJean-Luc Nancy. Pentru ei devin importante nu atit
mitologiile udlizate de nazism ci faprul cl, el ca atare se consti-

tuie ca un mit.
Spre deosebire de societigile arhaice in care accentul cade

pe ceea ce este originar, in miturile modernitigii ceea ce apare ca

element de noutate este elementul politic. El devine unul cen-

tral in mitologiile politice ca forme ale construcgiei vie,tii publi-
ce. Daci acceptim afirmagiile autorilor care constati ci omul

modern nu a fost capabil si creeze noi religii, atunci in aceea;i

misurl trebuie si acceptlm opinia potrivit cireia modernitatea

consacri un nou dp de creagie miticl, mitologiile politice.

Moartea lui dumnezeu gi condilia umani in
lagirele mortii. Citre o nou; inlelegere a eticii
responsabilit;tii

Un mit udlizat de citre Elie'lTiesel in explicagia nazis-

mului 9i indeosebi in explicarea experiengei Holocaustului
este mitul morEii lui Dumnezeo. it felul acesta moartea lui
dumnezeu este exploatatL ca element central in ingelegerea

miturilor politice gi devine ea insigi parte a unei mitologii
politice. Pentru ilustrarea acestei mitologii, autorul utili-
zeazl o serie de construcgii simbolice puse in joc de tradigia

biblicn sau cea hasidici. Ele funcgion eazd ca instanEe herme-

neutice, dar 9i ca instange morale. intrebat fiind: etica biblici
mai poate sI ne spuni ceva dupi experienga Holocaustului?
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'V7iesel rispunde: ,,Erica biblici e singurul rlspuns, nu exis-

ti un altul"5. Pe acest fundal el construiesre o etici a acgiunii
umane si mai ales a acliunii civice ;i a acfiunii politice. Penrru
intelegerea a ceea ce este de fbcut, 'Wiesel exploreazi natura
umani in situagii limiti, este preocupar de condigia umani
pe care o asociazi in mod direct cu desdnul lui Dumnezeu.
Pentru aceasta elutilizeazi explicagii politice, isrorice, religi-
oase, etice .t.. itt textul de fagd,, am ales sI pun in evidengi
aceste preocupiri plecind de la analizaunei structuri simboli,
ce udlizati de autor in mai multe lucrlri ale sale, dar mai ales

in Noaptea.

Una dintre figurile simbolice prin care Elie \Tiesel ur-
miregte deopotrivi desdnul omului 9i al lui Dumnezeu pen-
ffu a releva in cele din urmi moartea omului si moartea lui
Dumnezeu este figura tatilui. Constatim ci in tradigia iudai-
ci este prezenti strucrura simbolici a cuplului bltrin - copil6.

Pornind de aici'W'iesel consrruieste doui tipuri de reladi pe
care le cultivi personajul din NoapteaT, Eliezer: pe de o par-
te, relatia cu bunicul siu, iar pe de ahi parre, relagia foarre
strinsi cu tatil siu in perioada deporrlrii pini.la exrerminarea
acestuia, 9i pini astdzi,prin mecanismele memoriei si ale po-
vestirii.

Cuprins intre cele doul ripuri de relaEii, Eliezer consrru-
iqte imaginea bunicului ca una ce reverbereazd. de pietare gi

de ingelepciune. Bunicul este intruparea traditiei gi a perso-
najelor biblice, talmudice sau ale Cabalei cu care inci din co-
pilirie incepe si fie familiarizat giEliezer. Bunicul siu pare a

fi o figurl adinc cufundati in Dumnezeu. Pe de altiparte, aga

cum arati unul dinue biografi, Ellen Norman Srern, pentru
\[iesel, tatil siu ,,a fost un om foarte practic, care a conside-
rat ci este datoria sa si-qi creasci unicul siu 6u pentru a res-
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pecta;i a ayea incredere in semenii sii"8. Avem aici registrul
contemplaEiei dar 9i pe cel al practicitigii, avem spiritul doxo-
logic, dar gi cel al atirudinii pioase in raport cu fiinga umani

9i cu existenga sa autentici in lume. Respectul fagi de celilalt
om nu poate fi scos in totalitate din sfera preocupirilor reli-
gioase, dar imaginea proiectati de'Wiesel ca reprezentativi
pentru tadl siu este una a omului preocupat de viaga coddi-
ani in centiul cireia stau preocupirile legate de om in mai
mare misuri decit centrarea fiingei umane pe prezenEa lui
Dumnezeu, sti imaginea omului in mai mare misuri decit
imaginealui Dumnezeu.

intr. "..rt. doui figuri simbolice, \Tiesel o agazl pe a

sa, cu istoriile personale care ii cuprind pe cei doi, pentru a

construi o biografie care este a autorului, dar care vorbegte in
termeni simbolici 9i despre o biografie alui dumnezeu. Evor-
ba aici despre figura simbolici a cenrralitigii lui dumnezeu si

figura simbolici a centralitigii omului. Autorul penduleazi
intre acestea ca, in cele din'urml, si descrie o experiengi a

comuniunii cu tatil, cu potengialul siu simbolic de regindire

a lumii, pornind de la ingelegerea omului cu aspiragiile sale de

implinire ca om. Iati cum integreezd. \Tiesel propira sa po-
vestire intr-o istorie comuni care nu mai este doar a sa pro-
prie, nu mai e doar a familiei sale sau a comunitigii din care

face parte, ci este gi o istorie a lui Dumnezeu: ,Iatil meu, un
spirit luminat, credea in om. Bunicul meu, un hasid fervent,

credea in Dumnezeu. Primul m-a invigat si vorbesc, celilalt
si cint. Amindoi iubeau povegtile. $i cind o spun pe a mea,le
aud vocile. $optind de dincolo de furtuna adusi la tlcere, ele

sint cele care leagi supravieEuitorul de memotia lor"e.
Ellen Norman Stern descrie figura bunicului dinspre

mami astfel: ,,Dodye Freig radia iubire. Togi ii simgeau pre-
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zenga cu plicere. Cind igi deschidea gura penffu a cinta gloria
lui Dumnezeu, ceilalgi se intorceau pentru a-l asculta... apoi
i se aliturau in cintat. Hasidismul considera cintatul ca fiind
un canal direct spre Dumnezeu. Cintecele lor exprimau ceea

ce simteau: bucuria lor, tristegea lor, dragostea lor. Cintatul
lor era scara lor spre ceruri. Dodye se legina inainte gi inapoi
cind cinta; corpul siu devenea un instrument de rugiciune.
Cind i9i auzea bunicul cintind, Elie era insuflegit de o bucurie
pe care o triia doar in momente foarte speciale. Era ca gi cind
era aproape de prezengalui Dumnezeu".lo

De mengionat faptul ci uadigia hasidici din care face

parte gi Elie'Wiesel prin bunicul siu, dar gi prin spiriml po-
vestirilor sale in calimte de storyteller modern, promoveazi
dansul ca o experiengi religioasi, ritualici, exrarici. gi misri-
ci. Dansul il conduce pe hasid in preajma lui Dumnezeu sau

poate si il ajute chiar si triiasci viaEa lui Dumnezeu. El este

magic si mistic, este un act de triire 9i un instrument de de-

voEiune, el face ca omul si 6e o prezenti si Dumnezeu si fie o

Prezengi. O fbrimi de ingelegere a experienEei dansului poa-
te 6 desprinsi dintr-o povestire hasidici care ne relateazi
,,Rabbi Schmelke gi Rabbi Moshe Leib de Sassov cilitoreau
pe un vapor. O furtuni periculoasi ameninta si le distrugi
nava. Rabbi Schmelke s-a dus la cel din Sassov gi a observar

ci acesta eraangajat intr'un dans vesel.

,,De ce dansezi?" a intrebat Rabbi Schmelke.

,,Sint nespus de bucuros la gindul c5. in curind vom ajun'
ge in palatul Tatilui meu", a rlspuns cel din Sassov.

,,Arunci te voi insoti", spuse Rabbi Schmelke.

Dar furtuna;i-a pierdut forEa 9i vaporul a ajuns in sigu-

rangi in port".11

Dansul apare ceo forml de eliberare si in conditiile lagiru-
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lui de concentrare, dar efectul eliberator este orientat in direc-

gia iegirii din viagi, in direcgia pornirii pe drumul indlnirii cu

Dumnezeu pe un alt palier al existengei, cel al morgii. [Jn exem-

plu edificator in acest sens este citat de Elie \Miesel din jurnalul

ginut de Leib Langfuss, cu privire la evreii religiogi si agonia lor,

in care se relateazi ci la un moment dat a venit in lagir un trans-

port in care era gi un rabin mai bitrin, care a ingeles ce ii agteapti

acolo. La sosire, rabinul ,,deodatl a inceput si danseze 9i sI cinte

de unul singur. Iar celilalt nu a spus nimic gi a cintat gi a dansat

pentru o perioadi lungi de timp, apoi a murit pentru Kiddush

ha-shem, pentru sanctificarea numelui lui Dumnezeu".12

Dansul nu mai presupune salvarea dupi experienga intri-
rii in casa tatllui siu, ci mai degrabi o intoarcere la acesta, ca

un fel de impicare, ca un fel de uiire extatici a confirmlrii
existenEei lui Dumnezeu prin moartea sa ingeleasl ca mo-
ment al transgresiunii totale.

Am adus in discugie aceste elemente ale tradiEiei hasidice

pentru a ilustra credinga lui \Wiesel in semnificaEia prezengei
r' ' ' v 

:rientele limiti din viata indivizilor dinolvrnltat[ aut ln expe

societiEile tradigionale, cit 9i menginerea forEei existentiale a

acesror experienge triite ca experienEe extatice in condigiile

extreme ale lagirelor morlii. Modul in care el se raporteazi
la acestea ne arati ci el nu relateazi experienga unui individ
care, pierzindu-gi credinga, proclami moartea lui Dumnezeu.

El nu este un teolog al morgii lui dumnezeu. Mai degrabi, el

face parte dinu-o eliti intelecruali ce cauti rispunsuri de tip
religios laproblemele ridicate de genocidul orientat impotri-
va evreilor europeni gi le formuleazi.cumijloacele literare pe

care Ie are la indemini.
Aga cum putem vedea gi din lucrlrile sale gi din cele ale bi-

ografilor sii, Elie\J7'iesel penduleazl in copiliria sa intre figura
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bunicului ca purtiror al tradigiei religioase gi al inigierii misri-
ce, figura mamei ca simbol al educagiei religioase gi al educagiei

umaniste 9i figura tatilui ca simbol al omului ragional, intere-
sat de viaga familiei gi implicar foarte acriv in viaga comuniti-
gii. in acest context igi definegte relagia cu tatll siu ca relagie de

familie inainte de experienga deportirii: ,,Ambigia tatilui meu

a fost si mI facl mai degrabi om decit sfint. Datoria ta este si
te lupgi cu singuritatea, nu si o cultivi sau si o glorifici', obig-

nuia el sl-mi spuni. $i adiuga: 'Poate Dumnezeu are nevoie

de sfingi; cit despre oameni, ei pot trli gi fhri ei"'.r3

O datl cu deportarea, aceasti relagie capiltd.tot mai mult
o dimensiune simbolici astfel incit, raportindu-se la univer-
sul simbolic reprezentat de tatil siu, este dificil si spunem

cind Viesel povestegte despre relagia sa cu tatil ca fiingi bi-
ologici 9i unde incepe povestea relagiei sale cu tatll ca figuri
simbolicl a lui Dumnezeu.

in lagirele mortii, intreaga incircituri. simbolici a tran-
scendengei este concentrati de \fiesel in figura tatilui. Toate

relagiile semnificative se invirt in jurul acestuia gi cele mai tul-
buritoare relatiri pe care le face despre lagir sint cele centra-

te pe povestirile in care personajele centrale sint un tati gi un
fiu, personaje ce triiesc toati gama de sentimente gi atitudini
umane de la dragostea filiali gi cea parerni pini la scene de

abandon, de cruzime sau de crimi.
Relatind 9i propria sa poveste, 

-W'iesel 
ne spune: ,,in lag5.r

... il 
"'u."m 

doar pe tatil meu, cel mai bun prieten al meu,

singurul meu prieten".ra Cu atit mai semnificative devin po-
vestirile din lagir in care Eliezer 9i tatil siu triiesc un des-

tin comun, care nu mai este doar cel al unei familii, ci este

destinul lui Dumnezeu gi al poporului siu ales. Imaginea lui
Dumnezeu c re a murit este exprimati de l(/iesel: ,,Nimic.

intre moartea politicii ;i moartea lui Dumnezeu 29

Nimic nu mi-a fost lisat din trecutul meu, din viaEa mea din
ghetou, nici micar mormintul tadlui meu".r5 Moartea lui
Dumnezeu este plastic exprimati prin ideea ci tatil rimine
in cimitirul invizibil de la Buchenwald. Aceasti experienEi

a unei morgi care iese din dparele morgii, a unei morgi nein-

sogiti de celebrare, de ritual 9i lipsiti de lacrimi este in fapt
moartea lui dumnezeu. Aceasta este explicagia simbolici a

afirmaEiei lui'Wiesel: ,,CAnd imi ridic ochii spre cer, mor-
mintul lui este cel pe care il vid".t6

inEelegem asdel de ce moartea tatilui determini o per-

manenti reintoarcere la figura acestuia atit in condigiile lagi-
rului, cit gi in rememoririle de dupi eliberarea din acesta 9i

repetarea ritualici a acelor experienge in condigiile unei lumi
a libertiEilor, dar gi a ameningirilor de tot felul, cum este lu-
mea in care rriim. intt-o exprimare simbolici,John K. Roth
afirmi cd: ,J{oaptea sti mirturie pentru vidul care-l ucide nu
doar pe tatil lui Elie 'Wiesel, ci 9i increderea sa in Dumnezeu

Tatill".r7 Noaptea este cartea proximitltii riului absoluc Ea

explici faptul ci ,,Experiengele halucinante si terifiante ale

riului din lume pxalizeazd, relagia cu divinitatea. Ea este

suspendati gi cind devine radicali, moartea lui Dumnezeu

este proclamati'.t8Astfel, figura tadlui este incadrati intr-un
simbolism biblic, iar acEiunile sale fac parte dintr-o istorie

biblici.
Nu dorim si sugerim aici ci funcgia mlrturiilor despre

Holocaust este doar una simbolici. Ele sint mirturiile despre o

realitate trliti, despre o experiengi ce nu poate fi eludati. Dar
avem aici un dublu registru: unul al realitigii suferinEei 9i al

morgii rriici ca realitate biologici gi psihici gi un altul al transfi-

guririi acestor experienge fizice intr-o experienti prin excelengi

spiriruali, o experiengi care, vorbindu-ne despre viaga fbri de


