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INTRODUCERE LA PROBLEMA R ULUI I 
A RESPONSABILIT II

Aceasta este o carte despre indiferen . Ea 
ne înf i eaz  o parte din povestirile lui Elie 
Wiesel despre indiferen a omului i indiferen-
a lui Dumnezeu. Cele dou  c i ale indiferen-
ei se întrep trund într-o complicitate cu r ul 

absolut ca manifestare cotidian  în lag rele 
mor ii. R ul este scos din sfera teologicului i 
este transferat în cea ontologic . Prezen a r -
ului scurtcircuiteaz  comunicarea dintre om i 
divinitate, explic  întreruperea rela iilor inter-
umane i face loc apari iei suferin ei, violen ei 
i mor ii ca elemente ale normalit ii cotidiene. 

În aceast  realitate construit  pe o logic  a r z-
boiului, r ul nu mai are o semni  ca ie moral  
i existen ial  de ordin religios, ci i se confer  o 

realitate strîns legat  de ac iunea sau non-ac i-
unea uman . 

Istorisirile aici invocate ne relev  o voce re-
n scut  din experien a Holocaustului, o expe-
rien  ce ne vorbe te de condi ia uman  în fa a 
extermin rii evreilor dar i în fa a altor eveni-



6SANDU FRUNZ

mente ce ar putea s  ne fac  s  ne confrunt m 
în prezent i viitor cu fenomene asem n toare. 
Ele ne îndeamn  s  re  ect m asupra a ceea ce 
a însemnat atunci i ceea ce mai înseamn  as-
t zi – la nivelul mentalit ii comune – uciderea 
celor inocen i. Prima eviden  ce se na te în 
mintea celui ce cite te lucr rile lui Wiesel în ge-
neral, dar mai ales istorisirile din Noaptea, este 
aceea c  Dumnezeu a ales s   e t cut i absent 
pentru a face mai pregnant  prezen a omului, 
moartea i suferin a sa.1 Imaginea indiferen ei 
lui Dumnezeu i a creaturilor sale ne conduce 
la ideea c  istoria extermin rii inocen ilor este 
dublat  de necesitatea istoriei cre terii în res-
ponsabilitate a  in ei umane confruntat  cu 
manifestarea r ului. 

La o privire retrospectiv , Elie Wiesel ne 
apare ca un simbol al rezisten ei în fa a r u-
lui, a manifest rii r ului absolut în eleas  ca 
persuasiune ideologic  i ca ac iune de exter-
minare a evreilor europeni. Avînd în vedere 
recunoa terea public , atît în calitatea sa de 
lupt tor pentru drepturile omului, cît i în cea 
de scriitor, putem spune c  el se dovede te a   o 
voce ce cheam  la responsabilitate i la respec-
tul alterit ii. Astfel, o problem  ce pare s  îi 

1 Pe lîng  aceast  perspectiv  a absen ei i t cerii 
lui Dumnezeu Elie Wiesel mai exploateaz , sporadic, 
în scrierile sale i alte motive pe care le g sim în in-
terpret rile teologice i  loso  ce asupra Holocastului, 
unul dintre acestea este cel al ascunderii fe ei lui 
Dumnezeu: „Suferin , foamete, boal , fric , agonie… 
Pentru a nu mai vedea ru inea care îi cucerise crea ia, 
Dumnezeu trebuie c  î i ascunsese fa a”. Elie Wiesel, 
Nebuna dorin  de a dansa, traducere de Doru Mare , 
Bucure ti: Editura Trei, 2007, p. 293.
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priveasc  doar pe evrei î i dovede te semni  ca-
ia deplin  doar atunci cînd e privit  ca un apel 

menit s  ne sensibilizeze în fa a suferin elor 
extreme la care  in a uman  poate   supus , 
chiar i ast zi, la scara întregii umanit i. Pe 
acest fundal se constituie o etic  a responsabi-
lit ii ce are drept punct de plecare ideea c   e-
care om trebuie s  capete con tiin a c  a r mas 
singur în fa a manifest rii r ului absolut i are 
responsabilitatea total  a diminu rii în cît mai 
mare m sur  a prezen ei lui. 

O viziune asem n toare asupra responsa-
bilit ii putem sesiza i la Hans Jonas. Chiar 
dac  la acesta întîlnim o perspectiv  teologic  
diferit , este esen ial s  observ m c  impera-
tivul responsabilit ii se na te din alte resur-
se decît cele divine, c  izvorul responsabilit ii 
este necesitatea  in ei umane de a- i prezerva 
propria natur  uman .2 Pe aceast  premis  
a responsabilit ii umane construie te Hans 
Jonas, mai apoi, o nou  perspectiv  asupra lui 
Dumnezeu. Prin urmare, Holocaustul ne aduce 
în situa ia ca natura uman  i natura divin  s  
 e regîndite din perspectiva adev rului revelat 

de experien a totalei dezumaniz ri i a exter-
min rii.3 

2 Lawrence Vogel, „Hans Jonas’s Exodus: From a 
German Existentialism to Post-Holocaust Theology”, 
în Hans Jonas, Mortality and Morality. A Search for 
the God after Auschwitz, Evanston: Northwestern 
University Press, 1996, p. 14.

3 Hans Jonas, „The Concept of God after Auschwitz: 
A Jewish voice” în Mortality and Morality. A Search 
for the God after Auschwitz, Evanston: Northwestern 
University Press, 1996, pp. 131-143.
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Putem aminti faptul c  Levinas se întreab : 
mai este posibil  moralitatea dup  Auschwitz, 
avînd în vedere c  acolo Dumnezeu a permis 
Nazi tilor s  fac  tot ceea ce ei au dorit? Mai pu-
tem vorbi de porunci absolute dup  Auschwitz? 
Levinas se reg se te în situa ia c  nu poate 
aduce argumente care s  arate c  legea moral  
religioas  sau legea etic  este o imposibilitate 
dup  aceast  experien .4 Îns , devine evident 
c  Biblia nu mai poate   privit  ca o carte ce 
ne trimite la misterul lui Dumnezeu, ci la „sar-
cinile umane ale oamenilor”. Aceast  angajare 
trebuie convertit  în una a a  rm rii alterit ii. 
Holocaustul e o dovad  în plus c  „Monoteismul 
e un umanism. Doar nerozii fac din el o aritme-
tic  teologic ”.5 

În numele acestui umanism, omul trebuie 
s  ac ioneze în vederea reducerii violen ei ce se 
na te la întîlnirea cu cel lalt om. Astfel, etica 
este indispensabil  existen ei subiectului i de 
aceea rela ia de responsabilitate fa  de cel lalt 
se dovede te a   constitutiv   in ei umane.6 
Absen a responsabilit ii în condi iile lag rului 

4 Tamra Wright, Peter Hughes, Alison Ainley, „The 
Paradox of Morality: an Interview with Emmanuel 
Levinas” în Robert Bernasconi and David Wood (eds.), 
The Provocation of Levinas. Rethinking the Other, 
London: Routledge, 1998, p. 176.

5 Emmanuel Levinas, Di  cila libertate. Eseuri des-
pre iudaism, traducere de icu Goldstein, Bucure ti: 
Hasefer, 1999, p. 335.

6 David Campbell, „The Deterritorialization of 
Responsibility: Levinas, Derrida, and Ethics after the 
End of Philosophy” în David Campbell and Michael J. 
Shapiro (eds.), Moral Spaces. Rethinking Ethics and 
World Politics, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1999, p. 35.
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face ca dezumanizarea s  ating  limitele pîn  
la care moartea ca violen  extrem  adresat  
celuilalt s  nu mai apar  ca un eveniment, ci ca 
o succesiune în ordinea ambiguit ii vie ii tem-
porale. Dup  cum a  rm  Levinas,

„Violen a nu const  îns  atît în a r ni 
sau a distruge, cît în a întrerupe continui-
tatea persoanelor, în a le face s  joace roluri 
în care nu se mai reg sesc, în a le face s - i 
tr deze nu numai propriile angajamente, ci 
i propria substan , în a le face s  îndepli-

neasc  ac iuni care vor distruge orice posi-
bilitate de ac iune.”7

În Totalitate i In  nit, Levinas utilizeaz  
cuvîntul justi ie ca sinonim cu cel de etic , cele 
dou  devin unul i acela i cuvînt, inseparabil 
de politic, care presupune rela ia dintre doi oa-
meni.8 Paradigma acestei rela ion ri o întîlnim 
în atitudinea personajului biblic Avraam, care 
de i se simte a   doar pulbere i cenu , în fa a 
suferin elor semenilor s i i în fa a iminentei lor 
dispari ii, î i ia inima în din i i î i ridic  vocea 
spre Dumnezeu cerîndu-i s   e îng duitor cu ei. 
Dincolo de orice rezultat al asum rii unei aseme-
nea interven ii i responsabilit i, Avraam ni se 
ofer  ca un arhetip al oric rei responsabilit i pe 
care  ecare om o are în raport cu semenii s i.9

7 Emmanuel Levinas, Totalitate i in  nit. Eseu 
despre exterioritate, traducere de Marius Lazurca, Ia i: 
Polirom, 1999, p. 5.

8 Tamra Wright, Peter Hughes, Alison Ainley, „The 
Paradox of Morality: an Interview with Emmanuel 
Levinas”, p. 169.

9 Emmanuel Levinas, Moartea i timpul, traduce-
re de Anca M niu iu, Cluj: Apostrof, 1996, p. 166.
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Pe acest fundal al necesit ii a  rm rii res-
ponsabilit ii, Elie Wiesel consider  c , o dat  
cu experien a Holocaustului, toate categoriile ce 
modeleaz  crea ia uman  trebuie regîndite din 
perspectiva responsabilit ii pe care o induce 
rememorarea evenimentelor petrecute în interi-
orul i în jurul lag relor mor ii. Pornind de la 
aceast  experien , literatura, teologia,  loso  a 
post-Holocaust trebuie s  ne ajute s  punem în-
treb ri i s  g sim r spunsuri ce privesc ra iu-
nea uman  în situa ii limit , s  modeleze pla-
nul ac iunii, eticii i responsabilit ii umane, s  
vorbeasc  despre condi ia uman  într-o lume în 
care Dumnezeu dac  nu este în totalitate absent 
este în mod evident t cut i indiferent. Filoso  a, 
ca i teologia, trebuie s   e orientat  spre comu-
nitate i spre nevoile pe care le au indivizii care 
o formeaz . În mod particular, teologia trebuie 
s   e o teologie a alterit ii care s  cultive ideea 
împlinirii individului în rela ia sa responsabil  
cu cel lalt. Pentru exprimarea ideilor  loso  ce i 
a celor religioase, Wiesel alege discursul literar. 
Acesta i se pare c  poate exprima, într-un mod 
mai adecvat decît alte discipline, magnitudinea 
genocidului îndreptat împotriva evreilor euro-
peni. Aceast  alegere e determinat  i de convin-
gerea c  literatura este cea mai potrivit  pentru 
exprimarea unor tr iri personale. Mai mult decît 
atît, Elie Wiesel consider  c  de i Holocaustul 
este un subiect potrivit pentru interoga ie, isto-
ricii, sociologii sau teoreticienii în general care 
nu au tr it experien a efectiv  a evenimentelor 
nu pot s  ofere r spunsuri adecvate la întreb -
rile legate de Holocaust. La rîndul s u, Richard 
L. Rubenstein subliniaz  rolul important jucat 
de literatura ce se constituie sub forma memo-
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riilor în ceea ce prive te scoaterea „Împ r iei 
mor ii” din cîmpul statisticilor i în aducerea ei 
în planul experien ei individuale. Îns , în opo-
zi ie cu Wiesel, apreciaz  c  cel direct implicat 
în evenimente, cel ce depune m rturie, concen-
trîndu-se asupra experien ei individuale, poate 
s  neglijeze perspectiva asupra structurilor mai 
largi care au pus în cauz  i au distrus propria 
sa lume. Astfel, pentru Rubenstein, devine o ne-
cesitate abordarea Holocaustului din perspecti-
ve dintre cele mai diverse i pe baza unor expe-
rien e multiple, avînd în vedere c  Holocaustul 
ridic  probleme morale i religioase care nu îi 
mai preocup  doar pe evrei. El aduce ca dova-
d  în acest sens largul interes pentru literatura 
legat  de Holocaust, mai ales fa  de scrierile 
lui Elie Wiesel. Rubenstein consider  c  uneori 
explorarea literar  a problemelor morale i re-
ligioase generale poate s  precead  alte moduri 
de re  ec ie asupra acestora.10 Cu atît mai mult 
cu cît, literatura Holocaustului – a a cum a  rm  
Milton Teichman – nu r mîne o simpl  abstrac-
ie pentru cititor. Ea îl face participant activ la 

diverse tipuri de experien e personale i comuni-
tare i în felul acesta îl determin  s  aib  o atitu-
dine i s  adopte o anumit  pozi ie. Ea îl deter-
min  s  retr iasc  via a personajelor i în cele 
din urm  îl pune în situa ia de a re  ecta asupra 
sensului i semni  ca iei vie ii într-o lume în care 
Holocaustul a fost posibil. Aceast  re  ec ie poate 

10 Klaus Rohmann, „Radical Theology in the 
Making: Richard L. Rubenstein Reshaped Jewish 
Theology From Its Beginnings”, în Betty Rogers 
Rubenstein, Michael Berenbaum (eds.), What Kind 
of God? Essays in Honor of Richard L. Rubenstein, 
Lanham: University Press of America, 1995, p. 3.
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s  îl conduc  la asumarea unei atitudini etice i 
responsabile în raport cu ceea ce se poate întîm-
pla cu via a sa i a semenilor s i.11 

Aceast  re  ec ie activ  conduce în mod ine-
vitabil la medita ia asupra prezen ei i ac iunii 
r ului în lume. În r spunsul oferit problemei 
r ului întîmpin m o dubl  di  cultate: pe de o 
parte, trebuie s  relev m modul în care cei ce 
ac ionau în numele i din interiorul unui sis-
tem bazat pe o ideolgie a r ului radical erau 
preocupa i în a distinge între ceea ce e bine i 
ceea ce e r u în raport cu ceilal i; pe de alt  par-
te, una dintre marile di  cult i este s  reu im 
în orice situa ie, i mai ales în situa iile limi-
t , s  discernem între bine i r u. Experien a 
Holocausului aduce cu i mai mult  acuitate 
necesitatea discut rii acestei distinc ii deoare-
ce Wiesel este convins c  r ul nu este o simpl  
absen  a binelui, a iubirii, a a cum proclam  
o întreag  tradi ie occidental . R ul are reali-
tate ontologic  i poate deveni covîr itor în om. 
Wiesel e convins de faptul c  nazi tii au ucis 
milioane de evrei nu pentru c  ei nu cuno teau 
iubirea. El nu exclude faptul c  ei i iubeau i 
adesea aveau o rela ie armonioas  de familie. 
Sau este deja anecdotic  iubirea pe care Hitler o 
purta cîinelui s u. Dar nu exist  nici o îndoial  
asupra faptului c  în acela i timp ei i urau cu o 
intensitate neobi nuit .12 Aceast  ur  s-a dove-

11 Milton Teichman, „Literature of Agony and 
Triumph: An Encounter with the Holocaust”, College 
English, Vol. 37, No. 6 (Feb., 1976), p. 615.

12 Elie Wiesel and Philippe-Michael de 
Saint-Cheron, Evil and Exile, translated by Jon 
Rothschild, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame, London, 1990, p. 191.
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dit a   nu numai nociv , ci chiar devastatoare. 
Întrebat  ind dac  realmente crede c  exist  
r ul ca atare, Wiesel a  rm  c  este evident c  
r ul e mai mult decît o simpl  absen  a bine-
lui. Ra iunea pentru care nazi tii au ucis a fost 
în mod efectiv bazat  pe ur .13 Aceasta arat  c  
r ul nu este pur i simplu pasiv, ci el ac ionea-
z  pentru a cuceri, el încearc  s  triumfe la fel 
cum de ertul triumf  asupra p mîntului fertil, 
sau cum apele m rii cuprind, treptat, nisipul de 
pe plaj .14 Foarte sugestive în acest sens sînt 
aprecierile unui prieten al lui Wiesel, Franklin 
H. Littell, potrivit c ruia istoria Holocaustului 
trebuie privit , pe de o parte, sub semnul cre -
terii continue a puterii de manifestare a r ului 
pe fondul sl biciunii continue a tr irilor prin 
care omul modern se simte legat de semenii s i, 
iar pe de alt  parte, ca un semnal de alarm  c  
progresul tehnologic nu atrage dup  sine obli-
gatoriu i o dezvoltare spiritual  a omului, o 
evolu ie în plan etic.15

Caracterul absolut al manifest rii r ului 
în experien a Holocaustului este identi  cat de 
Wiesel în situa ia, greu de imaginat, în care 
manifestarea radical  a r ului devine un fapt 
al vie ii cotidiene, începe s  fac  parte din nor-
malitatea vie ii. Auschwitz devine un simbol al 
r ului absolut deoarece el p rea s  fac  parte 

13 Elie Wiesel and Philippe-Michael de Saint-
Cheron, Evil and Exile, p. 191.

14 Elie Wiesel citat în Caroline Lazo, Elie Wiesel, 
New York: Dillon Press, 1994, p. 5.

15 Franklin H. Littell, A Christian Response to the 
Holocaust. Selected Addresses and Papers (1952-2002), 
Merion Station, Pennsylvania: Merion West  eld Press 
International, 2003, p. 167.
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dintr-o normalitate pe care o tr iau deopotriv  
for ele opresive din lag r cît i oamenii obi nu-
i i din afara acestuia, care priveau t cu i i in-
diferen i la tot ceea ce li se întîmpla semenilor 
lor. Aceast  imagine trebuie completat  cu ura 
de care se l sau mîna i, într-un mod ira ional, 
cei ce îmbr i au sau se l sau in  uen a i de 
ideologia vremii cu un profund caracter anti-
semit. Enormitatea fenomenului este percepu-
t  ca  ind cu atît mai mare cu cît acest lucru 
se întîmpla sub privirile lini tite ale poporului 
german, unul dintre cele mai culturale i civi-
lizate popoare ale lumii occidentale, dar i sub 
privirile indiferente ale celei mai mari p r i a 
umanit ii. 

O asemenea situa ie nu invit  la eludarea 
vinov iilor individuale, nu conduce la stabili-
rea unei vinov ii colective, ci mai degrab  face 
apel la implicarea, memoria i responsabilita-
tea  ec rei  in e umane. Interferen a dintre 
memorie, m rturisire i responsabilitate este 
funda ia pe care Wiesel î i ridic  întreaga sa 
crea ie. Ea se constituie într-o chemare la asu-
marea unei etici a responsabilit ii care s  in  
lumea pe f ga ul ei  resc.

Un aspect important în a  rmarea unei etici 
a responsabilit ii este semni  ca ia pe care o 
cap t  memoria în situa ia post-Holocaust. 
Memoria invit  la m rturisire, adic  la partici-
parea la un set comun de în elesuri i ac iuni. 
În opera lui Wiesel nimic nu exist  în afara 
memoriei. Memoria este origine, este vehicul al 
vie ii i este suportul pe care se poate construi 
speran a mîntuirii. Memoria i m rturisirea se 
atrag una pe cealalt  pe terenul responsabilit -
ii  ec rui individ i a  ec rei comunit i, dar 
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i a lui Dumnezeu, în fa a uciderii celor inocen i 
sau a suferin elor celor care sînt socoti i ca  ind 
vinova i de i în mod evident nu au nici o vin . 
De i Wiesel este interesat doar de responsabi-
litatea uman , el ne sugereaz  în repetate rîn-
duri c  Dumnezeu nu este nici el lipsit de res-
ponsabilitate în ceea ce s-a întîmplat în lag re 
ca fenomen al distrugerii  in ei i memoriei lui 
Israel. Utilizînd Noaptea ca i context al discu-
iei de fa , ne-am oprit asupra cîtorva aspecte 

din totalitatea semni  ca iilor pe care memoria 
le presupune: memoria ca nostalgie, memoria 
ca prezen , memoria ca m rturie. Fiecare din-
tre acestea conduc spre necesitatea a  rm rii 
unei etici a responsabilit ii. Sugestive sînt în 
acest sens comentariile lui Alan L. Berger pe 
marginea viziunii lui Elie Wiesel despre „cine 
va depune m rturie pentru m rturisitori”:

„Memoria implic  mai mult decît recu-
perarea mental  a ceva ce a avut loc în tre-
cut, or ceva care a fost uitat. Revendicarea 
memoriei îndeamn  la ac iune… Memoria 
cere s  ac ionezi într-un mod ce conduce, 
cel pu in par ial, la o restaurare a lumii (ti-
kkun), ridicînd, totodat , întreb ri pentru 
cei doi parteneri ai leg mîntului, omul i 
divinitatea”16 

16 Alan L. Berger, „Transfusing Memory. 
Second-Generation Postmemory in Elie Wiesel’s The 
Forgotten”, în Obliged by Memory. Literature, Religion, 
Ethics. A colection of essays honoring Elie Wiesel’ s se-
ventieth birthday, Edited by Steven T. Katz and Alan 
Rosen, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006, 
pp. 117- 118.


