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Charlie Hebdo, Bataclan, Zaventem, iatã doar trei nume capabile sã
redeseneze o hartã a Occidentului, într-o altã logicã ºi pentru alte fioruri,
detaºabile net de patosul cãlãtoriilor sau de rãsfãþul estetic. Geografia lumii
a intrat în era spaimei, iar înþelesul biblic al morþii pre moarte cãlcând ºi-a
derivat ostentativ ºi macabru înþelesurile. Troparul pascal e asurzit de
strigãtul-preludiu Allahu Akbar! Învierea e revolutã, moartea fiind setatã sã
logaritmizeze moartea. Fiecare atac terorist ne ia prin surprindere, pentru
cã proteina Europei nu a reuºit sã sintetizeze absurdul altfel decât în
scenografiile dupã Ionesco. Spasmul surclaseazã raþionamentul.

Sandu Frunzã este unul dintre intelectualii ce ne someazã ca, înainte
de a ajunge pe un aeroport, sã ne instruim, fie ºi numai pentru cã e civilizat
sã ºtim cam din ce pricini poþi sãri în aer, înainte de-a ajunge în aer! Nu e
doar un capriciu, ci gândul bine aºezat al celui pe care Nietzsche îl numeºte
omul teoretic(primul ºi cel mai strãlucit, Socrate). Fundamentalismul reli-
gios ºi noul conflict al ideologiilor este opul unui laborios dascãl universi-
tar, bine încastrat în spiritul academismului clujean, sensibil ºi sagace. La o
duzinã de ani de la prima ediþie, se cuvenea o aducere la zi a unui ism ce
are temeritatea demonicã de-a necesita upgrade-uri, uneori chiar în inter-
valul scurt de timp în care textul parcurge drumul de la autor spre cititor.
Fundamentalismul e continuu în febrã. Nu-ºi permite clipe de relaxare ºi
nici luciditãþi retrospective. Fapta, iatã, terorizeazã ideea! Sau, cum ar putea
suspina un romancier corintic, diegeza bate descripþia (a se lua aminte la
ce-a pãþit Michel Houellebecq în ziua atacului de la Charlie Hebdo, aceeaºi
în care avea de gând sã-ºi lanseze ultimul roman, Soumission, despre o
Franþã islamizatã, un fel de cântec de lebãdã al secularismului, în grilã litera-
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rã). Ceea ce se petrece de la o zi la alta aproape cã nu mai apucã sã îngãduie
spiritului cuvenitele înfãºurãri în coconul de mãtase al reflexivitãþii.
Tocmai de aceea, cartea în discuþie este un efort de-a nu claca în experienþe
de tip breaking news, în imagini brute, ce nu mai apucã niciodatã sã fie e-
ditate ºi nici developate discursiv pentru cã banda rulantã a fanatismului
nu lucreazã pe stoc.

Universitarul clujean, specialist, printre altele, în bioeticã, biopoliticã
sau imaginarul religios, propune deja o operã demnã de luat în seamã, în
contextul în care piaþa opiniilor, la noi, este inundatã cu iluminaþi ºi analiºti
de strânsurã, cu specialiºti ai reþelelor de socializare, în sfera cãrora
mesajele postate au fervori narcisiace ºi coerenþe de lamento-uri bizantine.
Se solfegiazã mult. Fãrã partituri, de regulã, la pura inspiraþie. Cu cât impac-
tul unui eveniment este mai mare, cu atât componenta intelectivã a
reacþiei se lasã mai copios dominatã de naturelul simþitor, astfel încât o ati-
tudine cum e cea a teologului Hans Küng, invocat la un moment dat în
carte, anume cã „fundamentalismul poate fi învins numai cu înþelegeri ºi
empatie”, poate stârni clamori din partea celor cu instinct de cruciat în rut.
În ce-l priveºte, Sandu Frunzã discutã problema în stil ardelenesc, fãrã
grabã, întâi de toate definindu-ºi termenii ºi pregãtind cu acribie terenul pe
care îºi desfãºoarã argumentele. Fundamentalismul însuºi e luat prin învã-
luire, trama conceptualã fixând ideologia într-un înþeles decapat de orice
intruziune resentimentarã sau peiorativã, având un sens pozitiv, potrivit cu
care aceasta „încearcã sã restituie omului integralitatea realului”, sã „funda-
menteze ordinea esenþialã a fiinþei umane” ºi, în sfârºit, în consonanþã cu
mitul, sã reclame „prestigiul adevãrului total, al certitudinii morale, al acþi-
unii raþionale ºi eficiente ºi al satisfacþiilor afective depline”. Ideologia este
un topos central, inconturnabil, un ambient al existenþei ce nu poate fi
ocultat, aºa încât orice punere sub acuzare a acesteia, înþeleasã ca religie
secularã, nu face decât sã tensioneze inutil discursul iniþiat spre a înþelege
lumea în care trãim (în cazul de faþã, înþelegerea are drept þintã identifi-
carea unui rãu activ ºi deconcertant – terorismul motivat religios, ca un fel
de Armaghedon sui generis, rivalii fiind islamul, ca ideologie religioasã, pe
de o parte, iar pe de alta, lumea secularizatã ce a nãscut civilizaþia perfor-
manþei tehnologice). Placenta civilizaþiilor pare a fi comunã, doar cã, la un
moment dat, modelele de expresie s-au despãrþit, evoluând, din nefericire,
spre diferenþe ce au ajuns astãzi conflictuale, antagonizate de intoleranþã.
Occidentul a edificat societãþi în baza unor ideologii tot mai mult ºi mai
ferm disociate de orice religie (modernitatea), pe când Orientul a conser-
vat sacrul într-o compoziþie reactivã, consolidatã mai apoi sub forma ideo-
logiilor religioase (islamul e cel mai facil exemplu). Fundamentalismul nu
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este altceva, observã autorul, în acord cu numeroºi exegezi, decât simpto-
mul crizei modernitãþii înseºi. Avem de-a face, oarecum, cu ceea ce psi-
hanalistul Otto Rank defineºte prin problema dublului, a raportului con-
flictual dintre Eu ºi Sine. Existãm într-un plan al istoriei ca identitãþi confi-
gurate, cu biografie ºi destin, numai cã dincolo de acest concret ce are den-
sitate ºi masã se iveºte, mai degrabã ca o umbrã, ca o ipostazã a fiinþei abs-
tractizate, ideologia. Noul portret al lui Dorian Grey invocã acelaºi contra-
plan malefic, acelaºi joc al contrastelor. Hidoºenia nu poate fi anulatã prin
sfâºierea pânzei. Aparenþa ºi realitatea sunt înfãþiºãri ale aceluiaºi destin
aflat perpetuu în cãutare de sens ºi hrãnit dintr-un imaginar ce n-a reuºit sã
conteste decisiv mitul.

Dupã ce gãseºte originea fundamentalismului (exerciþiul, ca spirit ºi
atitudine, de gãsire, asumare ºi fixare a fundamentelor religiei) în protes-
tantismul american din anii ’20 ai veacului trecut, autorul cautã sã identi-
fice resurecþiile acestuia în baza punctelor de intersecþie dintre secularism
ºi întoarcerea sacrului. Ciocnirea civilizaþiilor, refuzul ideologiilor de-a
apune sunt consecinþele unei lumi scindate între instrumentalismul glo-
rios al Occidentului ºi laicizarea ratatã a þãrilor musulmane. Dincolo însã
de aceastã situaþie, Sandu Frunzã identificã în trei capitole bine articulate
fundamentalismele specifice ariilor religioase aflate pe câmpul confrun-
tãrilor active de-acum. Lumea creºtinã nu este imunã la posibilele derapaje
conotate de intoleranþã ºi fanatism, dezvoltând propriile puseuri extremis-
te ca tot atâtea modalitãþi de refuz al secularismului acuzat de faptul cã secã-
tuieºte omul de substanþa lui genuinã. Ca zidiri ale lui Dumnezeu, nu
putem accepta, spre exemplu, gestul voluntar prin care cineva decide sã
stopeze venirea pe lume a unei noi vieþi. Repertorierea cazurilor de terorism
îndreptat împotriva medicilor care asistã ºi executã întreruperi de sarcini
permite vizualizarea sensurilor în care fundamentalismul creºtin îºi cautã
ºi îºi gãseºte modalitãþile de acþiune. Argumentele biblice nu ezitã sã fie for-
mulate cu insistenþã ºi convingere, apelându-se chiar la crime motivate în
numele dreptului la viaþã, drept primordial ºi absolut, chiar dacã laicitatea
a devenit o filosofie de viaþã pandemicã. Profesorul Frunzã constatã defi-
cienþe grave în chiar tipul de raþionalitate ce defineºte lumea creºtinã ºi
avântul ei secularizant: „se pare cã e mai simplu sã ducem un rãzboi cu
lumea, chiar cu întreaga lume, decât sã purtãm un rãzboi cu noi înºine,
pentru a ajunge, în cele din urmã, la o pace interioarã ºi la pacea cu lumea
pe care dorim sã o desãvârºim”. Bunãstarea nu anesteziazã spiritul rebel, iar
PIB-ul copios pe cap de locuitor nu anuleazã dezgustul unor activiºti anti-
sistem, bine situaþi în chiar miezul societãþilor democratice ºi prospere,
pânã într-atâta încât cineva sã anunþe cã omenirea va fi fericitã doar în ziua
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în care „ultimul birocrat va fi spânzurat de maþele ultimului capitalist”
(punct de vedere exprimat într-o broºurã ce conþinea dezideratele studen-
þilor ºi tinerilor intelectuali francezi, pe la 1968) sau sã pretindã cu sarcasm
cã nu te poþi înamora de graficul ce indicã o ratã de creºtere economicã.

Capitolele dedicate fundamentalismelor iudaic ºi islamic mãrturisesc
despre tropismele unui fanatism alimentat din sursele Cãrþilor sfinte, iar
apoi întreþinut cu vigoare ºi urã de faptele unei istorii al cãrei mers înainte
a însemnat pariul cu societatea laicã ºi statul secular. Sionismul nu este ata-
cat cu violenþã numai din partea palestinienilor, ci ºi a ultra-ortodocºilor
evrei, incapabili sã admitã un Israel altfel decât supus legilor stricte ale
legãmântului. Fiind autoreferenþiale, capabile de aditivãri fulminante, urile
dintre evrei ºi islam s-au monumentalizat, gãsind suficiente pretexte ºi
ocazii pentru a sedimenta straturi ale unui fundamentalism aproape fan-
tast, recrutat din arsenalul miracolelor ce fac posibile tinereþea fãrã bãtrâ-
neþe ºi viaþa fãrã de moarte. Evreii ºi arabii fac apel, într-o logicã a confrun-
tãrii între facþiunile fanatizate, la soluþia aceluiaºi Rãzboi Sfânt, în care
Sandu Frunzã distinge aceeaºi recurenþã motivaþionalã, dar pe argumente
selecþionate atent ºi opozitiv. Din fericire, lotul fundamentalist evreiesc
este fragil ºi puþin frecventat, incapabil sã dezvolte o ideologie atracþioasã,
ceea ce nu se poate spune în niciun caz despre fundamentalismul islamic,
cu mult mai bine activat de resorturi legitimate pe frustrãri ºi manageriat
de ideologi infatigabili.

Fundamentalismele sunt izomorfe în multe dintre fantasmele ce le
animã, precum ºi în vectorii de acþiune pe care le exerseazã. În acelaºi timp,
textele sfinte de la care se revendicã fiecare diferenþiazã între indici de
fanatism relativ pe care reuºesc sã-l încarce. Multiculturalismul nu pare
capabil sã diminueze mãcar ponderea lor în economia terorismului, ca
fenomen antisecular ºi antioccidental, ca ideologie ce sfideazã moderni-
tatea, dar nu oricum, ci speculându-i diabolic rãul structural.
Fundamentalismele, o spune ºi autorul în câteva rânduri, sunt posibile
numai ca tablouri în peisajul global al modernitãþii. Luminismul, Revoluþia
Francezã, secularizarea ºi paradigma democraþiilor deschise au lãsat loc ºi
timp de manifestare unui morb ce-a basculat, în numeroase rânduri, raþio-
nalitatea în instinctualitate ºi umanul în bestial. Modernitatea nu poate
ascunde chipul sãu cel rãu, nu se poate exorciza astfel încât sã putem vorbi
sau anunþa triumful binelui. S-a spus cândva cã frumuseþea va mântui
lumea tocmai pentru cã estetica este un domeniu cu mult mai permisiv ºi
paradoxal decât eticul. Admitem o esteticã a urâtului cu oarecare entuziasm,
dar o eticã a rãului este infinit mai greu de negociat.



Lumea în care trãim nu asumã cunoaºterea în regim absolut. Altfel
spus, deºi este necesar, nu este suficient sã înþelegi. Poþi pieri sfârtecat la fel
de temeinic, fie cã eºti geniu, fie cã eºti tembel. Apriorismul kantian, spaþiul
ºi timpul ca forme pure ale sensibilitãþii, inhibã complet decizia raþiunii.
Orice ai face, nu mai depinde de tine. Amplasamentul cel rãu este singurul
element într-un joc în care moartea echivaleazã, în acelaºi ritm, sublimul ºi
oroarea. Dar pentru cã suntem europeni, produsele crepusculare ale celei
mai rentabile civilizaþii, nu se cuvine sã pierim abuzaþi de ignoranþã. Ar
însemna sã ne repudiem tradiþia. În clipa de pe urmã, cuget, deci exist
exprimã iluzia imanentã oricãrui spirit hrãnit la sânul postmodernitãþii.

În spirit cartezian, Sandu Frunzã propune o carte al cãrei blindaj e
alcãtuit dintr-o luxurianþã a trimiterilor spre autori în cvasitotalitatea lor
celebri (asta îl îndrituieºte spre mici compensaþii cu note de subsol autoh-
tonizate, punctual ºi generos). De fiecare datã referinþele spi(l)cuite trimit
spre bibliografii savante ºi poziþii teoretice în vogã, ceea ce induce vaga im-
presie a unei doxografii bântuite de-o anume solemnitate aulicã. Ceea ce
meritã menþionat este faptul cã numele ilustre convocate la întâlnirile cu
conceptele sunt gãzduite într-o deplinã autoritate a discursului, fãrã a fana
câtuºi de puþin savorile unui text ce nu-ºi poate permite, e limpede!, zbur-
dãlnicii ºi ochiade. La final, o speranþã ºi-o teamã: cã Fundamentalismul re-
ligios ºi noul conflict al religiilor va înregistra o a III-a ediþie, dar cã autorul
va fi obligat la adãugiri cu totul nedorite.

Modernitatea - palmares ºi nevrozã

121


