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Pavel) învierea si
o noua subiectivitate

Alain Badiou, Sfîntul Pavel.
Întemeierea universalismu/ui

Editura Tact, 2009
ou

În 1997, Alain Badiou a publicat la PUFSaint

Paul. La fondation de l'universalisme, iar În

2009, a aparut o versiune româneasca la Editura

Tact, În traducerea Andreei Lazar. Cartea Îti elec

trizeaza neuronii prin stilul socant si lapidar si

prin tonul de rasturnari ale cutumelor gîndirii, la

fiecare rînd. Dar socul apare cînd autorul îsi

declara intentia de a construi un concept al

universalitatii care sa poata fi revendicat din per

sonalitatea pau lina, dar sa functioneze într-o de

plina actualitate morala si politica. Alain Badiou

nu e singur, ci are doi precursori mal1urisiti:

Nietzsche si Passolini. Primul, pentru detestarea

lui Pavel (care, în optica lui Nietzsche, ucisese

viata prin moralismul sau), chiar daca în aceasta
detestare Badiou vede discursul unui concurent

dornic sa îsi elimine adversarul, iar în Pavel vede

pUltatorul Însusi al vietii sub semnul unei noi

universalitati, similare în epoca lui cu critica pe
care o face Nietzsche valorilor în veacul sau. Al

doilea, pentru un scenariu neecranizat ce

dovedeste actualitatea lui Pavel, a unui Pavel

prigonitor petainist, care, pe drumul Spaniei, are

parte de convertire pentru a fi, în cele din urma,

tradat de stînga si executat de cea mai recenta
Roma, America prefacuta în arbitru mondial.

Argumentele lui Badiou sînt viguroase: Pa
vel propune un nou universalism în sensul în

care el, pe de o parte, depaseste, cum stim cu

totii, particularismul vechii confesiuni a Legii,

dînd astfel o interpretare a Legii În care ea este
vazuta ca moarte a subiectului; pe de alta parte,
acelasi universalism "bate" istoric universalis

mul teoriei grecesti, fiindca acesta din urma nu

este decît produsul abstract al unui logos care,
sa o reamintim, se sporeste pe sine însusi si este

destinat sa duca mereu lupta atingerii unui
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punct de confluenta certa cu realul care îi scapa

la infinit, de la argumentul ontologic si pîna la e

fortul teoriei politice de a subsuma indivizii si de
a-i Înregimenta În cele mai diverse utopii. Uni
versalismullui Pavel este "mai bun" decît ambele

dintr-un motiv foarte simplu, în care sta cheia de

bolta a Întregii carti: el se întemeiaza pe

marturisirea care 1) are ca obiect si punct de por

nire un eveniment, si anume Învierea, si 2) an
gajeaza un subiect si se transmite persuasiv, des

chizînd calea libertatii, sperantei, teologiei iubirii
si a tot ceea ce înseamna asumarea subiectiva a

unei universalitati nascute pe aceasta cale.
Teza este foarte tentanta din mai multe

puncte de vedere, iar odata rostita, confrunta

rea cu ea este de neocolit. În primul rînd, prin
actualitatea ei: un asemenea tip de universal

poate functiona ca o solutie a crizei contempo
rane dintre un relativism absolut care a adus cu

sine proliferarea Legilor fara puterea universa

lului si un comunism al puterii fara legalitate a u

manului. În al doilea rînd, prin relectura cresti

nismului paulin drept unul mai originar decît

cel al evangheliilor (aici istoria îl con firma pe fi

loz00, unul care pune accent pe Înviere ca eve
niment real asumat de care atîrna acum totul si

care nu Îsi epuizeaza niciodata irumperea în ori

zontul asteptarii, tocmai pentru ca se hraneste

continuu din natura sa de pur eveniment de ne

asteptat, nebunie pentru întelepti si Întelep

ciune pentru nebuni. În al treilea rînd, prin in
teriorizarea valorii universale de la una de me

toda (marturisirea) la una de natura (recu

noasterea Tatalui particular În Fiu ne califica

drept fii În sens universal).
Meditatia lui Badiou, Însa, nu vine din ni

mic. Vedem În ea o instanta noua a temei starii

de exceptie - de la Cari Schmidt la Walter Be

niamin sau Giorgio Agamben -, a carei imensa

actualitate ne covÎrsea oricum. Dar, asa cum

contradictia fundamentala a caqii sta În faptul

ca marturisirea detasarii atee a autorului pre
face solutia paulina Într-un universal tratat tot Ci

la grecque, tot asa proiectarea teoriei starii de
exceptie asupra lui Pavel constituie noutatea te
ribila a temei. •
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