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Prefaţă

Nevoia abordării unui asemenea subiect biblic, care este aproape absent
în preocupările bibliștilor români, se impune de la sine. Această cercetare,
foarte minuţioasă și bine articulată, a părintelui doctorand Cătălin Varga,
fost student de‑al meu, se adaugă altori încercări, de acest fel, între care aș
aminti lucrarea părintelui profesor de la București, Constantin Preda, care
abordează Cartea „Faptele Apostolilor”, din perspectiva criticismului retoric
biblic.
Cercetarea de faţă, în schimb, își propune să lărgească orizontul, abor‑
dând, pe același filon, alte câteva pericope noutestamentare, după cum
afirmă însuși autorul: „Acest nou capitol de hermeneutică biblică, dorim
să‑l dezvoltăm în această lucrare știinţifică, extinzând viziunea criticismu‑
lui retoric şi asupra altor cărţi noutestamentare, cum ar fi: Evanghelia după
Luca, Faptele Apostolilor, 1 Corinteni, Galateni, Filipeni și Evrei, comple‑
tându‑l cu cerinţele specifice domeniului de omiletică şi retorică”.
Trebuie spus că, această cercetare, pe lângă faptul că acoperă un mare gol
în literatura de specialitate românească, este, totuși, nefinalizată, fiindcă, așa
cum afirmă, din nou, autorul în concluziile sale, este doar un prim pas ce
așteaptă să fie completat cu alte analize retorice de calitate, pe toate cărţile
Noului Testament (desigur, doar acolo unde nevoia unui astfel de demers
exegetic se impune de la sine): „De aceea, cerem îngăduinţă părerilor critice
ale specialiștilor, răbdare din partea cititorilor, împreună colaborare pe acest
tărâm frumos al criticismului retoric biblic cu oricine este deschis pentru
continuarea acestui proiect și, nu în ultimul rând, putere și sănătate de la
Bunul Dumnezeu, să pot înainta cu cercetarea și pe alte zone ale Noului
Testament, care au rămas omise; dar, în speţă, și pe zona Vechiului Testament
– iar prin aceasta dezvălui, conform paradigmei retorice a sintagmei „vreau
să vă fac cunoscut fraţilor” (2 Pt 3,1), liniile viitorului meu proiect de cerce‑
tare biblică”. Așadar, putem să spunem că așteptăm, cu viu interes, finalizarea
acestui proiect știinţific, necesar peisajului bibliografic biblic românesc!
Retorica (lat. rhetorica / gr. rētorikē) este un domeniu vechi de studiu,
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aparţinător spiritelor nobile, fiind în antichitate apanajul celor mai titraţi
vorbitori în public. Cel ce stăpânea cu succes această artă a preafrumosu‑
lui uman, avea acces la cele mai bine păzite secrete ale spiritului, la însăși
taina unei persoane, ceea ce făcea din el, un nemuritor al epocii. Definiţiile
antice ale retoricii, în schimb, cu greu comportă o viziune unanimă: pentru
Aristotel, filozofia și retorica erau un dat organic; pentru Platon, ţelul reto‑
ricii era multiplicarea binelui în societate; filozoful Zeno spunea că tehnica
retorică aduce celui în cauză o serie de avantaje în viaţă; Quintilian definea
retorica ca fiind „arta discursului frumos” etc.
Criticismul retoric biblic, în schimb, este un subiect de cercetare relativ
nou, adus în atenţia specialiștilor internaţionali, prin contribuţia biblistului
german H. D. Betz, despre care, autorul lucrării de faţă, spune cu curaj, că are
unele minusuri evidente la nivelul construcţiei exegetice, punctându‑le atât
în Argumentul cărţii, cât și la capitolul dedicat analizei Epistolei Sfântului
Pavel către Galateni.
În vara anului 1974, cu ocazia unui Congres General al Asociaţiei
bibliștilor din întreaga lume „Studiorum Novi Testamenti Societas” (SNTS),
ţinut în Suedia, biblistul german H. D. Betz, susţine o comunicare intitu‑
lată sugestiv „The Literary Composition and Function of Paul’s Letter to the
Galatians”, care, se pare că, a iniţiat un nou drum în lumea cercetărilor
biblice, pe această temă. De atunci, și până în prezent, numeroși cercetători
și profesori de Noul Testament (Barrett, Aletti, Davies, Meyer, Aune, Meeks,
Swetnam, Hübner, Bünker, Jewett, Hughes, Watson, Mitchell etc.), au adău‑
gat termenul de „Retorică” în multe din titlurile noilor lor cercetări.
Însă, așa cum punctează critic și părintele Cătălin Varga, înainte de a sis‑
tematiza o Epistolă a Noului Testament după categoriile retoricii clasice a
lui prescript, exordium, narration, propositio, probatio, paraenesis, postscript,
trebuie avut în vedere faptul că o Epistolă noutestamentară nu este o cuvân‑
tare energică în faţa unui auditoriu cochet, deși avea și rolul de a fi citită în
Biserică la serviciul liturgic (Col 4,16).
Retorica inspirată de Dumnezeu epistolelor pauline, trebuie analizată în
contextul ei. Spre deosebire de Epistola către Galateni, scrisă în grabă, din
nevoia de a mai îndrepta ce se putea, în interiorul comunităţii, Epistola către
Romani,spre exemplu, poate fi analizată retoric mai cu succes, fiindcă ea a
fost redactată fără a fi supusă la prea multe presiuni de ordin social. Gândită
ca o expunere a teologiei sale, Epistola Sfântului Pavel adresată creștinilor
din Roma, spre deosebire de cea către Galateni, oferă o serie întreagă de
argumente dialectice, construite retoric din punctul de vedere al texturii
limbajului și al ideilor: 1,18–32 (argumentare expozitivă) / 2, 1 – 3, 20 (text
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argumentativ); 3, 21–26 (argumentare expozitivă) / 3,27 – 4,25 (text argu‑
mentativ); 5, 1–21 (argumentare expozitivă) / 6,1 – 7,25 (text argumentativ);
8,1–30 (argumentare expozitivă) / 8,31 – 11,36 (text argumentativ); 12,1 – 15,7
(text exortativ); 15,8–13 (concluzii). Fiecare secţiune expozitivă, respectiv
argumentativă a Epistolei către Romani, dezvoltă o teologie tradiţională, pe
care autorul crede că o are în comun cu creștinătatea romană, imprimând
totodată și unele secvenţe retorice care merită a fi identificate și explicate în
context. Este exact ceea ce face părintele Cătălin Varga când abordează, din
perspectivă retorică, persuasiunea paulină a supunerii (ὑποτάσσω) faţă de
înaltele autorităţi romane imperiale de la acea vreme (Rom 13,1–7).
Cu privire la celelalte abordări retorice propuse în volumul de faţă, autorul
dă dovadă de un spirit analitic echilibrat – deziderat la care însuși subscrie
încă din Argumentul cărţii, identificând textele cu un puternic accent reto‑
ric, pe care le analizează mai apoi, din perspectiva tehnicii persuasive. Așa
este cazul, spre exemplu, în capitolul dedicat Epistolei către Filipeni, unde
autorul preia verbul προκοπή analizându‑l din latura lui persuasivă, menit
să sporească încrederea creștinilor în propășirea Evangheliei Domnului Iisus
Hristos, chiar dacă logica detenţiei pauline, minimaliza orice șansă. Forţa
retorică a acestei expuneri, este fără îndoială, o mostră din ceea ce‑a însem‑
nat elocinţa cuvântărilor apostolului neamurilor, ele depășind, în genialita‑
tea lor, orice formă închistată a raţionamentului liniar.
De asemenea, pasajele invocate analizei retorice din epistolarul corin‑
tean vin să demonstreze și ele, particularităţile stilistice ale Sfântului Pavel,
care devine, fără îndoială, unul dintre cei mai gustaţi predicatori ai Bisericii
primare, rămânând, peste veacuri, paradigmă tuturor celor însărcinaţi cu
povara frumoasă a evanghelizării.
Destul de provocatoare este analiza retorică a părintelui Cătălin Varga pe
episodul Schimbării la Faţă a Domnului Iisus, varianta lucană, o abordare
originală încă din start. Autorul propune o interpretare inedită în spaţiul
biblic românesc, marșând pe teza potrivit căreia întreaga naraţiune folosită de
Sfântul Luca ar avea la baza ei o predică aparţinătoare cultului creștin primar,
prin care se propovăduia, pe baza unei experienţe pragmatice, dumnezeirea
lui Iisus Hristos (2Pt1,16–18; 1In 1,1–4). În cele ce urmează, redau concluzia
autorului: „Se vede, de departe, că pe lângă motivul teologic (dumnezeirea
Mântuitorului) reliefat printr‑o predică expozitivă, Sfântul Luca îşi organi‑
zează predica şi potrivit modelului chiastic, adică acea formă de paralelism
invers, care se concentrează asupra unei teme principale. Vedem că versetele
aliniate potrivit paralelismului invers: A – B – C / C1 – B1 – A1 sunt doar nişte
artificii literare, care anunţă, de fapt, miezul evenimentului: apropiata clipă a
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Patimilor Mântuitorului, sau după structura chiastică de mai sus, nucleul D,
adică: „care arătându‑se întru slavă, vorbeau despre sfârşitul Său pe care avea
să‑l împlinească în Ierusalim” (v. 31). Sfântul Luca operează trei cercuri de
paralelisme concentrice neprelucrate, orientate la margine asupra motivului
urcării pe munte (A – A1), într‑o progresie imediată centrată pe transfigura‑
rea Mântuitorului şi pe vocea Tatălui din ceruri (B – B1), totul culminând cu
apariţia celor doi mari profeţi ai Vechiului Testament: Moise şi Ilie (C – C1).
Desigur, salutăm apariţia acestei teze originale în peisajul biblic româ‑
nesc, însă rămân o multitudine de întrebări deschise legate de faptul, dacă Sf.
Luca a avut, într‑adevăr, în minte, această preocupare retorică, atunci când
a istorisit evenimentul Schimbării la Faţă, sau, astfel de artificii de subtilităţi
exegetice ţin doar de apanajul unor specialiști dornici de a adăuga mereu
ceva nou scrisului lor, inventând ceea ce autorii originali n‑au intenţionat?
Ultimul capitol, este gândit bine în iconomia întregii cercetări, fiindcă
vine, la nivel practic, să disemineze rezultatele obţinute, constituindu‑se
într‑un interesant Manual de practică omiletică, în care se punctează cheia
unei predici reușite. Indispensabil predicatorilor, pathos‑ul este – crede
autorul cărţii de faţă – secretul transmiterii mesajului cuvântului direct la
inima ascultătorilor, indiferent dacă predica acestuia a beneficiat sau nu de
un captatio elocvent, de argumentare stufoasă, de un stil oratoric‑literal bine
îngrijit sau de o încheiere exortativă adecvată. Legătura emoţională a predi‑
catorului cu audienţa sa este calea sigură de receptare a mesajului cuvântului
rostit și de schimbare a vieţii ascultătorilor potrivit puterii acestuia (cf. 2 Cor
2,10; Evr 4,12).
Dincolo de toate aceste reflecţii, pe care le‑am subliniat la modul general,
marele merit al cărţii de faţă este însăși tema ei, la care se adaugă dezvolta‑
rea unei metodologii proprii de cercetare în domeniul criticismului retoric
biblic, pe care autorul o prezintă în Argumentul lucrării.
De asemenea, încercarea de oferire a unei traduceri proprii unor texte
biblice, însoţite de multe note infrapaginale explicative, care doresc să des‑
facă toate nuanţele originale ale limbii Noului Testament; analiza retorică
prudentă, care delimitează inspirat retorica biblică, cu particularităţile ei
dinamice, de retorica clasică înţepenită în structuri și sistematizări aristote‑
lice; vastul material bibliografic, fac din lucrarea de faţă, una reprezentativă
pentru spaţiul biblic românesc, putând fi considerată un demers de pionie‑
rat, care se cere, însă, îmbunătăţit și actualizat și de alte viitoare cercetări de
specialitate.
Cinste părintelui nostru doctorand pentru contribuţia de faţă, căruia îi
recomandăm să completeze proiectul său editorial printr‑o nouă apariţie
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care să atingă și alte structuri retorice ale Noului Testament și, de ce nu, pe
viitor, și pe cele ale Vechiului Testament, domeniu teologic în care se specia‑
lizează printr‑o teză de doctorat!
În încheiere: Plus ultra!
Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană

