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În înţelepciunea vechilor greci, în felul lor de a se reporta la ideea de valoare a
unei cercetări sau a unui demers cuprins într-o carte, era adesea prezentă afirmaţia că
există cărţi ale momentului şi cărţi ale eternităţii. În ce sens orice abil cercetător poate
face dintr-un demers al prezentului o cale oferită omului contemporan, pentru a păşi spre
eternitate, iată provocarea oricărui erudit, indiferent de domeniu, în a se afla în faţa unor
coli albe de hârtie!...
Lucrarea pe care o prezentăm în rândurile ce urmează vizează atât prezentul fiecăruia dintre noi (pentru că e vorba de iminenţa suferinţei fizice şi procesul recuperării
posttraumatice), cât şi eternitatea noastră; respectiv, felul în care ne gătim locul veşniciei
(un proces spiritual), prin asumarea, încercarea, depăşirea traumelor fizice ce ni se pot
întâmpla în viaţă.
În contextul dialogurilor ecumenice şi teologice care există între diferite Biserici
creştine şi teologii acestora, într-o vreme în care efervescenţa demersului ecumenic a scă-
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crucifixe, ţinute religioase, simboluri etc.) afişate în sălile de curs sau purtate de către elevi
şi/sau profesori, precum şi prezentarea cazurilor legate de binecuvântarea şcolilor, aşa cum
se întâmplă şi în România la începutul anului şcolar, sau rostirea rugăciunii la începutul
cursurilor. Toate aceste aspecte au determinat anumite state, pe baza articolului 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, să ofere alternative educaţionale celor care doresc
acest lucru. În consecinţă, în anumite state europene există posibilitatea primirii unor zile
libere pentru copiii care aparţin unor minorităţi religioase, cu ocazia anumitor sărbători
ale cultului sau religiei respective. Tot aşa este posibilitatea oferită de lege ca elevii musulmani să nu frecventeze orele de sport care se desfăşoară la bazinele de înot, precum
şi orele de biologie. Toate aceste chestiuni au oferit motivul dezbaterilor în Occident pe
marginea acceptării la nivel naţional a sistemului de home-schooling, permis, dar la nivel
foarte restrâns deocamdată.
La finalul volumului este adăugată o prezentare exhaustivă a problemei tratate din
perspectiva dreptului european şi internaţional de către profesorul Jean Duffar (La religion dans l’education publique – Droit international et europeen, p. 520-566), iar apoi
este formulată o poziţie legată de religie în şcolile europene de către Michal Rinkowski,
reprezentant al Poloniei la Comisia Europeană.
Lucrarea de faţă este un instrument de lucru foarte folositor, ţinând seama de faptul
că oferă informaţii de ultimă oră în domeniu (fără să mai menţionăm că raportul şi prezentarea cazului Italiei sunt făcute chiar de către unul dintre apărătorii cauzei la Curtea
Europeană a Drepturilor omului) şi oferă celor interesaţi o perspectivă generală asupra
chestiunii educaţiei religioase şi simbolurilor religioase din spaţiul public al Uniunii Europene şi nu numai.
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zut în intensitate, o astfel de apariţie editorială, ca cea pe care o prezentăm în aceste rânduri, prin care, în perimetrul interdisciplinarităţii îşi face loc şi teologia, contribuind la
concluzii ştiinţifice utile binelui oricărui creştin, indiferent de confesiune, ni se înfăţişează
nu doar ca o paradigmă înspre unitatea eclesială căutată, ci şi ca o sursă de a evalua aportul
teologiei la soluţionarea unor aspecte de natură medicală sau psihologică.
Dacă s-a afirmat faptul că trăim vremuri în care, în spaţiul public, creştinismul tinde
să nu mai aibă acces, un demers ca cel al autorului prezentei cărţi ne arată exact contrariul,
anume că creştinismul este chemat în arena vieţii sociale să dea răspunsuri, conlucrând cu
alte sfere de cercetare, spre binele omului, dincolo de culoarea lui confesională.
Lucrarea lui Raimar Kremer, cu titlul: Religiozitatea şi atacul cerebral vascular,
apărută în limba germană, în prima ei editare, în anul 2001, la renumita editură „Peter
Lang” din Frankfurt (290 p.), a fost prezentată ca lucrare de doctorat, în anul universitar 1998/1999, în cadrul Facultăţii de Filozofie, Istorie şi Ştiinţe Sociale a Universităţii
„Friedrich Alexander” din Erlangen–Nürnberg. Lucrarea oferă prisma rezultatelor cuprinzătoare ale unui câmp de cercetare neprelucrat suficient încă: religiozitatea şi resursele
recuperării posttraumatice.
Autorul lucrării pe care o semnalăm s-a născut pe data de 1 ianuarie 1969 la Sibiu,
unde a absolvit Liceul Brukenthal, după care a studiat, tot la Sibiu, timp de doi ani, Teologie Protestantă, continuându-şi mai apoi studiile teologice la Erlangen. La Erlangen a
absolvit şi studii de psihologie şi jurnalistică. S-a specializat în domeniul teologiei pastorale, fiind preot al Episcopiei Evanghelice de Hessen şi Nassau, ca şi consilier în cadrul
Centrului de Teologie Pastorală şi Psihologie al aceleiaşi Episcopii.
Pe baza categoriilor teoretice ale cunoaşterii şi ştiinţei (religiozitate, transcendenţă,
individualitate ca auto-referire), autorul dezvoltă propria teorie a recuperării religioase (p.
21-29), care integrează în egală măsură cunoştinţe de teologie, psihologie şi medicină.
Lucrarea la care ne referim, a fost premiată de către Universitatea „Friedrich Alexander” din Erlangen–Nürnberg, în anul 2000, ca una dintre cele mai bune teze de doctorat
susţinute în anul universitar precedent, respectiv, lucrarea reprezentativă a Facultăţii de
Filozofie, Istorie şi Ştiinţe Sociale, sub aspectul reflectării principiului interdisciplinarităţii, între teologie, psihologie şi medicină.
Abordând şi analizând recuperarea prin factori religioşi, dar şi profani, autorul integrează credinţa în Dumnezeu, apartenenţa la o comunitate religioasă, rolul evlaviei şi
participarea la cult în rândul variabilelor operaţionale influenţabile, asociind recuperarea
posttraumatică şi mântuirea, ca spaţiu comun al libertăţii şi al dramei (p. 76-77).
Particularizarea acestui demers e ilustrată în această lucrare, prin cercetarea diferitelor raporturi existente între religiozitate sau abordarea recuperării din punct de vedere
religios şi urmările fizico-psihice ale atacului vascular cerebral (AVC). Rezultatele amănunţite ale cercetării autorului confirmă ceea ce disciplinele particulare arătaseră deja (de
exemplu, că femeile se recuperează diferit de bărbaţi, datorită evlaviei lor mai accentuate).
Abordarea interdisciplinară a temei nu doar că e făcută cu multă competenţă şi abilitate
de către autor, dar duce şi la un rezultat surprinzător de nou, cum ar fi: localizarea atacului
vascular cerebral în domeniul recuperării spirituale!
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Demersul de cercetare care stă la baza prezentei lucrări a fost iniţiat în primăvara
anului 1997, originea sa aflându-se într-un proces clinic de evaluare, cu pacienţi care suferiseră un accident vascular cerebral. Realizarea acestui demers s-a desfăşurat pe baza aplicării mecanismului de coping, care întotdeauna a fost asumat şi fenomenului religiozităţii,
ca o formă de înţelegere şi de acţiune a personalităţii umane, chiar dacă cercetarea nu a
dovedit niciodată această afirmaţie. În acest sens, se arată că e suficientă influenţa stării de
religiozitate ca resursă de recuperare, ca, odată cu declanşarea ei, evoluţia bolii să poată fi
influenţată în mod pozitiv sau benefic.
Potrivit Wikipedia, prin coping se înţelege un demers în sfera psihologiei care implică efortul conştient de a rezolva probleme personale sau interpersonale, căutând să atenueze, să minimalizeze sau să facă tolerabil stresul sau conflictul. Scopul demersului îl
reprezintă reducerea nivelurilor de stres. Felul în care un astfel de demers poate fi benefic
ţine, în parte, de personalitatea persoanei în cauză, dar, de asemenea, în parte, şi de contextul social, mai precis, de natura mediului stresant.
Lucrarea pe care o prezentăm e împărţită în 5 secţiuni. Dacă în prima secţiune sunt
abordate bazele teoretice ale unei teorii a însănătoşirii religioase, cea de-a doua secţiune e
dedicată unei analize metodice. Cea de-a treia secţiune este partea lucrării care înfăţişează
rezultatele empirice ale cercetării, în vreme ce, în cea de a patra secţiune, se discută şi
se concluzionează vastele rezultate obţinute în urma demersului de cercetare. Cea de-a
cincea şi ultima secţiune conţine chestionarele care au stat la baza cercetării, precum şi
bibliografia lucrării.
Un real interes îl suscită, în prezenta lucrare, abordarea aspectului obiectiv al religiozităţii, funcţia religiozităţii, ca şi precizarea raportului dintre psihologie şi teologie, împreună cu tot ceea ce înseamnă concluzionarea stării de complementaritate dintre acestea. Nu
în ultimul rând, e evidentă asumarea şi aprofundarea de către autorul cărţii a demersului
de cercetare al lui Nicolaus Luhmann (1927-1998), celebru filozof şi sociolog german,
care a dezvoltat aşa-numita teorie sistemică (Systemtheorie), care se ocupă cu observarea
complexităţii „lumii întregi”, respectiv, cu complexitatea existenţei sociale/comunitare, pe
care o distinge cu ajutorul diferenţei dintre sistem şi mediul înconjurător. Această diferenţă, care este descrisă de Luhmann drept „grade/nivele de complexitate”, implică o „problemă”: mediul este mult mai complex decât sistemul şi, de aceea, sistemul este forţat să
reducă complexitatea lumii, pentru a putea realiza o regulă de prelucrare a experienţelor.
Afirmam, de curând, faptul că, dacă Răsăritul poartă în el germenii unei spiritualităţi
profunde, mistice, ca element distinct, Apusul are parte de un spirit pragmatic, chiar şi pe
tărâm religios, pe care ştie să îl folosească adesea în scopuri nobile (vezi Ştefan Lucian
Toma, Învăţătura despre mântuire la Sf. Atanasie cel Mare şi Anselm de Canterbury, Editura Andreiana, Sibiu, 2011, p. 15).
Întreaga tratare de către autor a legăturilor dintre religiozitate şi atacul vascular cerebral, complexitatea şi, totodată, amploarea cercetării întreprinse vin să ne certifice tocmai
ceea ce am afirmat anterior.
Lucrarea lui Raimar Kremer comportă pentru noi, o primă concluzie de evaluare: un
astfel de demers, ca cel al autorului cărţii, vine din spectrul teologiei ecumenice, îmbogă-
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ţind astfel sfera teologiei universale, inclusiv ortodoxe. O altă evidenţă ar fi că aduce sau
readuce în atenţie asocierea teologiei cu conceptul de interdisciplinaritate.
Faptul că rezultatul cercetării în planul demersului teologic interdisciplinar la care
autorul a recurs lasă deoparte confruntarea cu spiritul dogmatic-polemist, iar prin rezultatul cercetării ştiinţifice, prin concluziile evidente, slujeşte omul în integralitatea lui, indiferent de forma de religiozitate căreia îi aparţine, dovedeşte în mod plenar, câştigul deplin
al unui astfel de demers de cercetare.
Cercetarea întreprinsă de Raimar Kremer ne arată felul în care tradiţia protestantă
contemporană, dincolo de variaţiile ei de opinie asupra anumitor realităţi (poziţie specifică ethosului protestant), poate contribui la teologia pastorală ecumenică. Întreg demersul
interdisciplinar de cercetare al autorului vizează spaţiul teologiei pastorale şi grija faţă
de persoanele aflate în anumite stadii posttraumatice, după situaţii de accident cerebral
vascular.
Prezenta lucrare ne ilustrează, de asemenea, că în planul cercetării teologice ştiinţifice nu ne putem fi suficienţi nouă înşine ca ortodocşi, catolici sau protestanţi, cultivând
autosuficienţa sau perspectiva „porţilor închise”, ci doar unindu-ne motivarea comună de
a sluji omul contemporan, dincolo de particularităţile lui confesionale (fără a le neglija
însă), vom putea fi utili actului responsabil de proclamare a Evangheliei, cât şi nevoilor de
a alina orice suferinţă şi situaţie posttraumatică umană, indiferent de identitate confesională sau situare geografică.
Cartea lui Raimar Kremer întruchipează, cu alte cuvinte, imperativul ca teologii responsabili ai vremii noastre să fie oameni ai interdisciplinarităţii. Dacă acest demers al
interdisciplinarităţii implică transferul unor metode de la o disciplină la alta, cu scopul de
a genera teorii, analize şi soluţii eficiente, în funcţie de demersul oricărei cercetări; atunci,
monospecializarea excesivă face imposibilă comunicarea eficientă între oameni şi între
domenii ştiinţifice de cercetare, putând crea o lume monotonă, lipsită de soluţii concrete la
problemele complexe ale omului contemporan. Concluzia la care ne ajută să ajungem autorul acestei cărţi este că teologia ca disciplină generală, asumând complementaritatea tuturor domeniilor ei, trebuie să fie responsabilă în sesizarea unei necesităţi vitale – aceea de
a trece peste graniţele disciplinelor proprii, deschizând perspectiva interdisciplinarităţii!
Trăind vremuri caracterizate de multiculturalism şi pluriconfesionalism, vremuri
deopotrivă ale deschiderii ecumenice, dar şi ale păstrării propriilor identităţi cultural-spirituale, considerăm că mesajul demersului de cercetare al autorului cărţii prezentate, este
deopotrivă ştiinţific, prin metoda aplicată şi rezultatele obţinute, dar, în acelaşi timp, este
şi unul creştin, tratând felul în care durerea în situaţii traumatice poate fi ameliorată sau
vindecată. Deşi avem de a face cu o carte care ilustrează un demers ştiinţific de cercetare
profundă, în esenţa ei, această lucrare ne trimite tot la Evanghelie, îmbinând prezentul suferinţei posttraumatice cu alinarea acesteia prin trăirea religiozităţii, şi cu eternitatea! Iată
de ce am considerat oportună prezentarea unei lucrări de excepţie, ce degajă un profund
umanism spiritual!
Diac. Dr. Ştefan L. Toma
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