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Prefaţă

C

artea domnului Niţulescu este o primă abordare sistematică în litera‑
tură istorică a raportului Reformă-Islam aşa cum e imaginat şi înţeles
de corifeii Reformei. Tema abordată marchează în mod firesc un pas înainte
în dinamica cercetărilor perspectivei antropologice protestante din cultura
românească şi a adiacentului fenomen de raportare la islamul otoman. Ea
evidenţiază cuplarea la discursul investigaţiei ştiinţifice euroatlantice, fără
prea multe sedimente de vinovăţii ecleziale. Este o cercetare cu potenţial
înnoitor pentru istoriografia românească.
Cartea oferită publicului doritor de lectură ştiinţifică de pastorul
Daniel Niţulescu se desprinde dintr‑o cercetare a dumnealui, dar a cărei
prezumată noutate a fost mult timp ocolită pe considerente de exegeză
nonromânească. Textura cărţii este novatoare, cu o structurare prope‑
deutică dinspre generalul european spre particularul românesc, însă cu
lucruri noi sau puţin cunoscute pe tărâm istoric naţional, dar stratul ce
o acoperă se distinge prin personalizarea şi aş spune „românizarea” unei
investigaţii al cărei topic nu a bântuit niciodată cercurile intelectuale din
România modernă şi contemporană. Reforma şi derivatele ei neoprotes‑
tante (chiar din epocă) au fost mereu studiate de cultura seculară de la noi
cu o critică pozitivo‑liberală cu nuanţe marxistoide, în siajul lui Andrei
Oţetea, ca o validare modernă a eliberării de sub tutela opresivă a unei
Rome totalitare teologic şi politic. La aceasta s‑au adăugat viziunile ecle‑
ziale construite în epoca modernă şi contemporană, agregând motivaţii
contrapuse în secolele recente pe care le repercutează asupra secolelor
XIII-XIV şi a celor din preajmă. Nu fără un grăunte de adevăr, dar acest
grăunte prin rostogolirea interesată a ideologiilor din secolele XIX-XX
devenise un bulgăre ce stătea în raza vizuală a istoricilor neangajaţi ide‑
ologic. Daniel Niţulescu reuşeşte să facă o breşă în acest zid ideologic ce
obscurează perspectiva. O face din optica instituţională a unui ministru
de cult cu pregătire istorică dedicat ascultării pulsiunilor secolului XVI,
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cu strădania de a evidenţia un tip de alteritate care îi asigură echilibrul
raţional necesar înţelegerii evoluţiei raportului ambiguu, dar permanent,
al protestantismului cu islamul otoman.
Conf. univ. habil. dr. Şerban Turcuş,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Proemio

D

inamica religioasă din România începutului de mileniu trei cunoaşte,
în pofida unei relative stabilităţi demografice, o efervescenţă doctri‑
nară care, fără îndoială, este un răspuns la tectonica socială specifică ţării
noastre de după 1989, dar şi crizelor de postmodernism şi relativism pe
care le traversează mapamondul.
În tot acest context, profilul confesional al României a înregistrat anu‑
mite variaţii şi amplitudini, care talonând proporţiile ortodoxiei, catolicis‑
mului şi protestantismului marcate de secole, au dezvoltat și standardizat
noi confesiuni catalogate drept neoprotestante cu toate că această generali‑
zare tinde să fie superficială şi neacoperitoare intelectual uneori.
S‑au înregistrat vocaţii sacerdotal-pastorale noi, multe de influenţă tran‑
soceanică în actualitatea lor ideatică, totuşi cu rădăcini europene, izvodite
din tumultul secolelor XVI-XVIII şi care nu s‑au putut atunci maturiza pe
continentul european, dar experimentate în Lumea Nouă şi devenite via‑
bile şi funcţionale, s‑au întors către origini precum puii la cloşcă.
Astăzi constelaţia protestantă din România este tot mai numeroasă şi,
prin asociere numerică, la nivelul comunităţii româneşti, tinde să depă‑
şească numeric populaţia protestantă de etnii prevalent maghiară şi ger‑
mană. Se vădeşte tot mai mult că în următoarele decenii protestantismul şi
neoprotestantismul nu vor mai fi subiecte al unei istorii nonromâneşti sau
tangente unei minorităţi româneşti emarginate intelectual şi social (cum a
fost în timpul dictaturii comuniste), ci vor fi istorie românească contempo‑
rană cu tot ancadramentul politic şi cultural pe care‑l presupune aceasta.
Din astfel de raţiuni, evaluarea istoriografică a momentului de astăzi
impune ca urgenţă recuperarea istoriei protestantismului în dinamica sa
primitivă prin acces la izvoarele primare, fie ele documentar-diplomatice,
fie narative. Este notoriu faptul că protestantismul iniţial a fost declamativ
şi polemic şi de aceea în polemica iniţială trebuie citite înţelesurile esenţiale
ale mişcărilor împotriva Bisericii Catolice. Însă nu doar Biserica Catolică a
fost subiect al polemicilor, deşi a fost predilecta acestora. Ca buni polemişti,
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dar şi observatori acuţi şi critici ai epocii pe care o trăiau, fie un Luther, fie
un Calvin, fie un Zwingli sau unul dintre Sozzini au meditat mai mult sau
mai puţin acid la contextul social şi identitar pe care‑l traversau şi la raci‑
lele societăţii ai cărei protagonişti erau. Evidenţele lor doctrinare provin
din acest tip de analiză, iar humusul din care-şi luau inspiraţia era viaţa
cotidiană de atunci cu fluxurile şi refluxurile ei. Doctrinele neoprotestante
nu sunt, poate, decât ajustări în epoci diferite şi contexte diferite topic sau
geografic, ale acelui simţ critic şi polemic ce rupea lumea de globalitatea
medievală şi o proiecta în dinamismul notelor distinctive ale modernităţii.
Istoriografic vorbind, în cultura românească, destinul protestantismului
a fost şi a rămas o gestiune a confesiunilor convenţional numite reformate,
în care includem: luteranismul, calvinismul şi unitarianismul. Aceste con‑
fesiuni eminamente de limbă germană şi maghiară şi‑au constituit un cor‑
pus documentar şi interpretativ cu o conformaţie lingvistică congruentă cu
etnia. Avem o istoriografie calvină maghiară, una unitariană maghiară, una
luterană germană cu unele inserţii maghiare. S‑a făcut o fuziune etnicoreligioasă care nu este deloc permisivă din punctul de vedere al comuni‑
cării adevărurilor de credinţă, astfel că, dacă actualmente s‑ar constitui
o comunitate română de calvini ar trebui să-şi facă biserica lor calvină
românească, idee vehiculată prin secolele XVI-XVII. Această configura‑
ţie istoriografică nu permite nici dezvoltarea unei istoriografii a neopro‑
testantismului românesc ce să decurgă natural din evoluţiile reformatoare
din spaţiul românesc, transilvan sau moldav, respectiva istoriografie fiind
scurtcircuitată de etnicizarea maghiară a unui trecut eclezial (cazul luteran
e ceva mai permisiv). Din aceste raţiuni nu există o istoriografie protestantă
de limbă română matură şi uniformă. Sunt diverse tentative, unele reuşite,
altele nu, de a reconstitui evoluţia protestantă a Transilvaniei în secolele
XVII-XVIII la modul generic fără nuanţe etnice, însă suntem doar la înce‑
putul procesului.
Din evidenţa acestor evaluări, fie la scară confesională, fie la scara naţi‑
onală, s‑a născut dorinţa noastră de a studia o perioadă din istoria generală
a Reformei şi de a ataşa un fragment din istoria Transilvaniei la ea. De ce
Transilvania? Pentru că la nivel european ea este topicul în care cel mai
mult se întrepătrunde practic o evoluţie religioasă protestantă cu o evoluţie
politică dezvoltată sub control şi suzeranitate otomană.
Această cercetare îşi propune, în contextul cultural şi academic româ‑
nesc, să potenţeze un filon de dezvoltare şi avansare a ideilor Reformei
aproape deloc evaluat: raportarea doctrinelor protestante, mai cu seamă
a luteranismului la lumea islamică, la nuanţele de putere pe care Imperiul
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Otoman le induce în discuţia europeană din prima jumătate a secolului al
XVI‑lea. Nu e un amănunt nesemnificativ faptul că maximul potenţialităţii
Porţii, atât ca expansiune militară susţinută, cât şi ca potenţial teritorial
este contemporan tribulaţiilor Reformei în Europa, iar clacarea creştinătăţii
medievale în faţa Semilunii este un motiv recurent al tradiţiei catolice şi al
mişcărilor de dreapta din Europa ultimului secol.
Nu am întâlnit până în prezent evaluări de adâncime în dinamica relaţii‑
lor protestanto‑otomane în istoriografia românească, deşi există momente
şi instanţe culturale generoase puse în evidenţă în ultimele două decenii
şi aici ne referim la ecoul puternic pe care‑l are în lumea artei occidentale
colecţia de covoare otomane păstrate în bisericile luterane din Transilvania,
ca motiv recurent de horror vacui. Această colecţie este doar un instan‑
taneu din observaţiile, polemicile, raportările şi toate evidenţele reflecţiei
protestante despre lumea islamică în varianta ei otomană.
Sperăm că această exegeză să poată să fie un punct de reflecţie în dina‑
mica raportării istoriografiei naţionale la relaţiile dintre protestanţi şi oto‑
mani la înţelesurile secolului al XVI‑lea.

Argument

T

ema de studiu a acestei cercetări a beneficiat de un interes minor în
istoriografia românească, aşa cum rezultă din cercetările şi despuierile
bibliografice întreprinse de noi. Sigur, afirmaţia este corectă dacă luăm în
calcul abordarea holistică a problematicii. Altminteri, există un număr des‑
tul de limitat de studii ce relevă anumite cercetări tangenţiale subiectului
ales.
Privitor la istoriografia străină, ea se aliniază abordărilor oarecum par‑
ţiale ale subiectului, însă se adapă dintr-un izvor mai bogat din punctul
de vedere al surselor. În primul rând, evocând istoriografia diacronic, vom
aminti pe corifeii a ceea ce acum putem numi „imagologia” despre oto‑
mani: Luther, Calvin, Erasmus, dar şi sursele lor de inspiraţie mai puţin
făcute public de literatura polemică: Riccoldo da Monte di Croce, Nicholas
Cusanus, Georgius de Ungaria, Theodor Bibliander etc. Cu privire la lite‑
ratura secundară a cercetării, nu putem să nu-i trecem în revistă pe cei mai
titraţi autori din secolul XX, exegeţi de faimă cum ar fi: Edward Said, Adam
S. Francisco, Mark U. Edwards, Carol Göllner, Tahsin Gemil, Ian Almond,
Victor Ieronim Stoichiţă, Daniel Goffman, Bernard Lewis, Maxim Mihai,
Murat Iyigun, Stephen Fischer-Galaţi, Halil Inalcik, Kenneth Setton, Andrei
Pippidi, Leslie C. Tihany, Paul T. Levin, Mark Greengrass, Alexander
Şandor Unghvary etc.
Metoda de cercetare abordată în această exegeză este cea istorico-ima‑
gologico (polemică). Imagologia este o metodă de studiu mai recentă, cu
originile în studiile literare şi în aria istoriei mentalităţilor, care se ocupă de
studiul imaginilor colective sau individuale şi felul cum acestea sunt cris‑
talizate în mentalul colectiv şi subiectiv, dar şi despre felul cum ele sunt
transmise şi interpretate din punct de vedere diacronic.
Aprofundând studiul alterităţilor şi, implicit, al stereotipurilor, ca să
fim în asentiment cu Edward Said, al interferenţelor dintre Apus şi Orient,
dintre creştin şi musulman, s‑au născut mai multe ipoteze de lucru: 1).
lumea creştină şi cea musulmană au fost atât de intim interconectate, încât
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au format „marea lume vestică”. Cercetările şi concluziile studiului declină
această ipoteză mai degrabă tezisto-fantezistă a lui Daniel Goffman, care
s‑a identificat prea mult cu obiectul de studiu. 2). A existat o oarecare
conexiune între cele două lumi, chiar şi din punct de vedere religios, între
Reforma Protestantă şi Islam. Cei mai mulţi cercetători o numesc „geopo‑
litică”, în timp ce alţii, mai apropiaţi de studiile teologice, o numesc „provi‑
denţă”, intervenţie divină, un fapt discutabil încă mult timp de aici înainte.
Că a existat doar planul orizontal al acestor interferenţe dintre cele două
lumi sau că, într‑adevăr, o abordare metafizică (metaistorică) i‑a trans‑
cens, rămâne de văzut. În ciuda faptul că istoriografia modernă, adeptă a
unui raționalism mărginit, a închis porțile providenței în istorie, cercetarea
noastră pune în evidență acea filozofie a istoriei care lasă să se întrevadă
intervențiile lui Dumnezeu în favoarea planurilor pe care le are cu lumea
noastră.
Privind din punct de vedere geopolitic, Reforma şi Imperiul Otoman
s‑au salvat fiecare pe fiecare, după cum relevă majoritatea cercetătorilor din
domeniu, ceea ce poate fi adevărat.
Din aceeaşi perspectivă, spre exemplu, stereotipul „sarazin-turc” coa‑
liza aparent rapid forţele creştine disparate, dar devenise şi o marotă tardiv
medievală folosită pentru a aduna fonduri în vederea Cruciadei sau pentru
a ţine adversarii creştini la distanţă. Mai important, turcul devenise un fac‑
tor preeminent în afacerile Europei, contribuind major la jocurile şi, mai
ales, la echilibrele de putere, ca să nu mai vorbim despre naşterea şi menţi‑
nerea statelor europene.
Nevoia de „celălalt’’, chiar dacă aceasta este redusă în repetate rânduri
la descrieri contradictorii, greu de interpretat cu ochiul unui cititor super‑
ficial, uneori căpătând accente ale ceea ce azi am numi xenofobia, este, în
primul rând, o nevoie identitară. „Celălalt’’ este o oglinda în care ne privim
pe noi înşine.
Sub aceleaşi auspicii ale contradictoriului se înscrie şi discuţia despre
mult clamata toleranţă religioasă sau libertatea religioasă care a existat în
Imperiul Otoman în detrimentul celei europene. Un detaliu important
în economia cercetării, de care trebuie să ţină cont orice hermeneut, este
abordarea frecvent polemică. Spre exemplu, este notoriu faptul că scrierile
luterane sunt eminamente polemice. Interferenţa dintre cele două lumi a
oscilat între pactizare şi ură, între demonizare şi nevoie identitară.
Cercetarea noastră îşi propune să pună faţă în faţă modul în care s‑au
perpetuat imaginile despre sarazini (un concept fluid ce include iniţial
populaţia arabă musulmană, populaţie berberă şi creştini apostaţi din
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Africa de Nord) şi otomani la marii reformatori ai secolului al XVI‑lea din
medievalitate spre modernitate. Vom abserva că există mai multe simili‑
tudini imagologice. Pentru a ne asigura de acurateţea rezultatelor, studiul
va întreprinde şi abordări imagologice comparate şi încrucişate. Reforma
Protestantă şi Islamul Otoman au reprezentat puncte de cotitură în isto‑
ria lumii şi a reformelor religioase, motiv pentru care cercetarea de faţă
va avea în vedere şi o anumită nuanţă teologico-biblică. Nu putem înţe‑
lege suficient de bine acel moment „0’’ al religiozităţii europene, numit pe
rând: reformă, schismă, erezie, apostazie, protestantism, fără a ţine cont
de o suită de resorturi şi recursuri biblice. Mai cu seamă că istoria s‑a scris
în timpul Evului Mediu eminamente „intim asociată liturghiei”1 şi feno‑
menului religios. Marele fluviu tumultuos al istoriei (P. Hazard)2 înseamnă
nu doar societăţi, culturi, clase, mentalităţi, instituţii, idei, politici, naţiuni,
aspecte economice, revoluţii, ci şi religia în jurul căreia gravitau toate până
şi în timpul Reformei. Drept urmare, datorită complexităţii fenomenului
religios care a scris istorie propunem o perspectivă panoramică a istoriei şi
a fenomenului religios, cu o descifrare şi o interpretare pe măsură.
Nu putem distinge corect iminentul advent din timpul efervescentului
secol al XVI‑lea fără minime elemente profetico-biblice. O societate al cărei
apus era atât de inevitabil şi al cărui fericit advent era atât de aşteptat de o
lume ce‑l restaura pe om şi moştenirea lui culturală, inclusiv cea exegetbiblică. O lume care se dorea metaforic să elibereze protestanţii din strân‑
soarea „Antihristului” papal şi din lanţurile „cornului musulman”.
Din punct de vedere geografic, abordarea noastră se va întinde până la
graniţele estice ale Reformei Protestante, acolo unde interferenţele dintre
cele două lumi şi religii au căpătat culorile artei convieţuirii şi ale toleranţei
religioase. La congruenţa dintre cele două lumi, Transilvania a devenit un
mic paradis labil al celor renegaţi, primul loc din lume unde a fost emis un
act care conferea dreptul la credinţă, indiferent de opţiune.

I.

Introducere în imagologie religioasă
(etnică) şi stereotipuri culturale

1. Imagologia ca metodă de cercetare

S

copul primei părți a cercetării noastre este acela de a analiza şi de a înţe‑
lege, în lumina unor exemple oferite de istoria perioadei de tranziţie de
la Evul Mediu la Era Modernă – tranziţie al cărei reprezentant era Martin
Luther –, modul în care se formează imaginile despre „ceilalţi”, felul în care
ele sunt transmise şi interpretate. Raportul cu „ceilalţi” va fi analizat din
perspectiva imagologiei istorice care ne‑a asistat în descrierea unor stereo‑
tipuri de raportări interetnice de‑a lungul istoriei. Ne propunem o abordare
imagologică prevalent religioasă şi secundar etnică a otomanilor în scrie‑
rile lui Martin Luther, Jean Calvin, Desideriu Erasmus etc. În mod tangen‑
ţial, pentru a putea avea o imagine de comparaţie, cercetarea va realiza şi
o radiografie imagologică evreilor. Relevanţa analizei noastre imagologice
pentru înţelegerea climatului politic, religios şi interetnic şi reverberaţiile
acestuia în cotidian va fi pusă în evidenţă în concluziile acestei cercetări.
Mai înainte de toate, se impune o definire a metodologiei cercetării.
Imagologia porneşte de la imagini şi modul în care le interpretăm. Voltaire
definea gândul ca pe o imagine zugrăvită în creierul nostru.3 Noi perce‑
pem lumea cu ajutorul imaginilor, de aceea se spune că „o imagine face
mai mult decât o mie de cuvinte”. „Imaginea este ca un medium prin inter‑
medierea căruia vedem lumea”.4 În acest context, imaginarul (re)ocupă un
loc central în cadrul preocupărilor ştiinţifice. Imaginarul este un sistem, o
relaţie, o „logică de compunere a imaginilor”, un fel de pod imaterial, dar în
acelaşi timp real, în măsura în care ne oferă puterea reală a acestor imagini.5
Imagologia, o metodă de cercetare relativ recentă6, ce-şi are originea în
studiile literare comparate, analizează sistematic originea reprezentărilor
pe care popoarele sau structurile/clasele sociale le au despre alte popoare şi
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alte configurări socio-juridice, aşa cum sunt ele prezentate în lucrări lite‑
rare, jurnale de călătorie sau eseuri.7 Imagologia este studiul imaginilor
despre sine (identitatea) sau imaginea despre Celălalt (alteritatea, străinul,
marginalul). Celălalt aparţine unei categorii foarte contrastante. Poate fi
admirat, dar poate servi şi pentru a marca o distincţie sau pentru a scoate
în evidenţă propriile noastre repere ideologice şi culturale. O distincţie mai
accentuată îl va plasa în sfera valorilor adverse.8
Legătura dintre Eu şi Ceilalţi, dintre Noi şi Ceilalţi se exprimă printr‑un
sistem complex de alterităţi. Acest joc funcţionează în toate registrele, de
la diferenţa minimă până la alteritatea radicală, aceasta din urmă împin‑
gându‑l pe Celălalt dincolo de limitele umanităţii, într‑o zonă apropiată de
animalitate sau de divin.9

Imagologia permite explicarea şi interpretarea raporturilor de amiciţie
sau duşmănie care străbat istoria. Imaginarul Alterităţii şi al Identităţii dez‑
văluie acele mecanisme intime care pun în mişcare atitudini şi comporta‑
mente sociale.10 De asemenea, imagologia studiază modul în care se crista‑
lizează aceste imagini în mentalul individual colectiv în funcţie de orizon‑
tul de interpretare al grupurilor umane pe timpul dezvoltării lor istorice.
Istoriografia acestei discipline nu era foarte bogată, însă tinde să devină tot
mai dezvoltată şi merită să amintim preocuparea pentru această metodă
trecând în revistă o scurtă perspectivă diacronică. Dintre publicaţiile repre‑
zentative ale acestei metode de cercetare amintim Studia Imagologica11 şi
Studien zur Komparatistischen Imagologie12. Un studiu relevant în domeniu
este Imagology. The cultural construction and literary representation of nati‑
onal characters. A critical survey.13 Deşi sursele literare sunt de o impor‑
tanţă vitală pentru studiul imagologiei, istoricii literari datorează cele mai
multe dintre conceptele utilizate cercetărilor din domeniul etnologiei, psi‑
hologiei sociale, ştiinţelor politice şi istorice. Imagologia are o contribuţie
însemnată în eforturile colective ale tuturor ştiinţelor umaniste.14 Cu toate
acestea, potrivit lui Joep Leerssen şi Manfred Beller, imagologia nu este o
formă specifică de sociologie. Scopul ei este de a înţelege discursul literar al
imaginilor şi al reprezentărilor, nu al unei societăţi.
Cercetătorul francez Daniel-Henri Pageaux, care a studiat imaginile pe
care Portugalia şi Spania le aveau în Franţa modernă, a dezvoltat în anii
’80 imagologia culturală şi imaginarul. Acesta a dorit să dezvolte imago‑
logia într‑o metodă a ştiinţelor umaniste în general, abandonând analizele
filologice ale percepţiilor şi reprezentărilor în favoarea unei abordări cultu‑
rale.15 Spre deosebire de Pageaux, în Olanda şi Germania, Hugo Dyserinck
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a continuat să studieze imagologia pe fundamentele şcolii franceze a litera‑
turii comparate. Studentul lui, Manfred S. Fischer, a respins teoria transdis‑
ciplinară a lui Pageaux, pe motivul că aceasta va reduce cercetarea imagi‑
nilor literare la o simplă documentare. Astfel, el a înlocuit conceptul soci‑
ologic de „stereotip” cu noţiunea literară a „imagotipului”. Joep Leerssen a
dezvoltat mai departe studiile lui Dyserinck în cadrul direcţiei ştiinţifice a
Studiilor Europene din Amsterdam, realizând un studiu istoric al interac‑
ţiunilor dintre discursul şi invocările politice ale caracterelor naţionale şi
reprezentările retorice în textele literare. Seria Studia Imagologica demon‑
strează continuarea eforturilor lui Dyserinck şi legătura dintre studiile ima‑
gologiei naţionale din literatură şi anumite abordări din zona istoriei şi a
ştiinţelor sociale. Merită să amintim şi contribuţia lui Jean-Marc Moura
care distinge trei tipuri de studii imagologice: 1) „imaginea străinului” –
analizează descrierea „celuilalt” în documentele istorice; 2) „imaginea unei
naţiuni sau a unei culturi” care foloseşte în analiza literară abordări socio‑
logice şi culturale; 3) „imaginea creată de sensibilitatea particulară a unui
autor” – analizează miturile şi prejudecăţile unui autor în lumina orizontu‑
lui imaginar al unei anumite epoci.16
Imagologia istorică constituie astăzi una dintre temele predilecte ale
unei anumite cercetări în domeniul istoriei sociologiei, al antropologiei,
al etnografiei17 etc. În sensul acesta, graniţele dintre discipline nu mai sunt
impenetrabile.18 Condiţiile concrete de formare a structurilor de gândire,
a culturii, a civilizaţiei, a mentalităţilor19 diferitelor popoare au o impor‑
tanţă majoră pentru modul cum ele percep lumea, procesele şi fenomenele
sociale, existenţa altor popoare, manifestări în timp şi spaţiu ale „celuilalt”,
diferit de „ei” sau „noi”20, raportul cu trecutul şi cu „celălalt”, aşa cum se
exprima cunoscutul orientalist Edward Said, în Orientalism21. Said pune la
îndoială conceptul de „orientalism” ca sursă a unor reprezentări culturale
distorsionate prin care lumea occidentală percepea Orientul. Tezele aces‑
tuia sugerează existenţa unor prejudecăţi eurocentrice subtile şi persistente
împotriva lumii/culturii islamice, care îşi au originea într‑o lungă tradiţie
a unei culturi europene false cu privire la Asia. Said susţine că asemenea
reprezentări culturale au servit ca argument pentru materializarea ambiţi‑
ilor colonialiste şi imperialiste ale statelor europene şi SUA. În ochii SUA,
musulmanii şi arabii sunt priviţi stereotip, ca fiind potenţiali terorişti sau
furnizori de petrol. Lumea islamică este în aşa manieră caricaturizată, încât
devine extrem de vulnerabilă intervenţiilor militare.22 În aceeaşi retorică, în
Orientalism, Said afirmă că studiul culturii şi civilizaţiei islamice este doar
o formă de intelectualism politic, menit să afirme identitatea europeană, în
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loc să se preocupe de un real demers academic. Ca atare, filialele de studii
orientale funcţionează ca o metodă practică de discriminare şi domina‑
ţie „imperialistă”. Cu alte cuvinte, orientaliştii occidentali presupun că ştiu
mai bine Orientul decât îl cunosc orientalii.23 Încă din timpul Antichităţii,
arta europeană a reprezentat stereotipic Orientul. Said opinează că trage‑
dia Perşii (472 î.Hr.) a lui Eschil/Aeschylus este o operă falsă, deoarece nu
reproduce adevărata natură a Orientului.24 Supuşii colonializaţi nu sunt în
stare să gândească, să acţioneze sau să vorbească pentru ei înşişi, cu atât
mai puţin să-şi scrie propria istorie. Drept urmare, orientaliştii din Vest
au fost nevoiţi să construiască istoria Orientului, identităţile culturale ale
Asiei din perspectiva unui Occident care este adevăratul standard cultu‑
ral de emulat, norma din care „enigmaticii şi exoticii orientali’’ au deri‑
vat.25 Tezele din Orientalism pun faţă în faţă un Orient descris prin ochii
Occidentului: o lume iraţională şi slabă, o efeminare a „celuilalt” şi, la polul
opus: puterea, raţiunea şi masculinitatea politică europeană. Această pro‑
iecţie şi definire discriminatorie a „celuilalt’’ din Orient a creat o serie de
inegalităţi.26 Daniel Goffman aplică acest concept la Imperiul Otoman care
era considerat ca fiind „celălalt’’ exotic, inexplicabil, neschimbat, un „impe‑
riu” aşezat la periferia ţărilor Europei.27
Opera lui Said a provocat un val aprins de critici. Orientalişti de marcă
precum: Albert Hourani, Robert Graham Irwin, Nikki Keddie, Bernand
Lewis şi Kanan Makyia au avut de suferit ca imagine, deoarece Orientalism
a afectat percepţia publică cu privire la integritatea ştiinţifică şi calitatea
mesajului lor.28 Pentru Keddie, una din consecinţele nefaste ale lansării
acestei opere o descoperim chiar la nivel semantic: cuvântul „oriental’’ a
fost declasat atât de mult, încât a devenit sinonim cu o înjurătură.29
În disputa aprinsă provocată de lansarea acestei cărţi, orientalistul
Bernard Lewis argumentează că dorinţa de cunoaştere a Occidentului
european a fost motivată mereu de o curiozitate dezinteresată, pe care
lumea islamică nu a arătat‑o pentru Europa.30 Dacă ar fi să aplicăm tezele
şi antitezele prezentate mai sus la timpul Evului Mediu, putem sublinia
dorinţa hegemonică la otomanii care doreau să cucerească Porţile Europei.
Pentru cei mai mulţi istorici, dorinţa lui Carol Quintul şi a diferiţilor papi
de a elibera Constantinopolul/Istanbulul şi Ierusalimul de sub dominaţia
musulmană a fost una legitimă. Aceste leagăne ale civilizaţiei au aparţinut
creştinismului. Însă nu a fost aşa întotdeauna. Fascinaţia Orientului şi a
Occidentului a fost un adevărat miraj pentru ambele lumi, într‑o măsură
mai mare sau mai mică, într‑o epocă sau alta. Fie că vorbim despre sultani
sau regi, de colonialişti sau misionari, curiozitatea pentru „celălalt” a trecut
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de multe ori dincolo de graniţele descoperirii şi ale cunoaşterii, spre domi‑
naţie şi apropriere. Da, Said și Lewis au dreptate într‑o oarecare măsură.
Poemele epice şi textele apologetice din Evul Mediu scot în evidenţă
demonizarea reciprocă a creştinilor şi a musulmanilor.31 Aceasta încă con‑
stituie una din cauzele temerilor şi a interpretărilor greşite dintre Occident
şi Orient. Avem nevoie de „celălalt”, de imaginea „străinului”, care nu este
decât o imagine în oglindă, pentru a deschide „calea interogaţiei, a auto‑
reflecţiei, a autodefinirii de sine”.32 Un exemplu elocvent este pictura lui
Tiţian, Diana şi Acteon, în care însoţitoarea, aflată în imediata proximi‑
tate a zeiţei, femeia neagră care este greu de identificat, are rolul determi‑
nant nu de a oculta, ci de a pune în evidenţă corpul Dianei.33 Străinul este
în afara Cetăţii şi a colectivităţii, de aceea spre el se îndreaptă neîncrede‑
rea, vigilenţa, răzbunarea, provocând permanent o stare de nelinişte, căci
reprezintă un potenţial pericol.34 Străinul, fie că este vorba de evreu, turc,
păgân şi chiar creştin, este întotdeauna suspectat de rău, este aducător de
nenorociri, mai ales de epidemii. Mai ales Străinul, dar şi artistul, savantul,
ereticul, adică toţi cei care depăşeau orizontul de aşteptare al Cetăţii au fost
consideraţi diabolici şi periculoşi.35
Istoricul de artă Victor Ieronim Stoichiţă, abordând imagologia din
punctul de vedere al ştiinţei pe care o profesează – reprezentarea artistică ce
aparţine tărâmului identităţii36 –, îl defineşte pe Celălalt ca pe „o oglindă fic‑
ţională, o oglindă a Aceluiaşi”37, sugestivul tablou‑oglindă al lui Caravaggio,
Narcis, articulând confruntarea „eului” cu „celălalt” al său.38 Autorul pune
sub semnul echivocului studiile occidentale ale alterităţii, încercând o
deconstrucţie a acelei filozofii socratiene conform căreia Sinele posedă
totul, nemaifiind nevoie de ceva de la Celălalt.39 E interesant cum această
„iconosferă a diferenţei” este explicată cu privire la Celălalt „diferit exterior”
din Lumea Nouă cu ajutorul unuia care este şi „străin interior” (ex. maurii,
creolii) şi „străin exterior” (musulmanii). Lucrurile văzute de Columb sunt
raportate la prima vedere la un model asimilabil: edificiile amerindienilor
sunt comparate cu „piramidele”, templele aztece cu moscheile, femeile sea‑
mănă cu cele „maure”, iar lama e pe rând (sau în aceleaşi timp) măgar, oaie şi
cămilă.40 Celălalt numit: Distinctul, Neasemănătorul, Diversul, Divergentul,
Inegalul41 se construieşte întotdeauna la periferie, marginal. Loius Trenard
susţine că „evocarea ţării străine are rol de reactiv sau de revelator analog
acelor produse folosite de chimist sau de fotograf pentru a face să apară un
fenomen care are o origine ce nu datorează nimic acestora”.42
Imagologia istorică studiază imaginile care s‑au creat şi au funcţionat în
anumite epoci istorice. Imaginile constituite pe baza izvoarelor istorice au
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trăsături şi caracteristici proprii care le individualizează: poartă amprenta
de interpretare a epocii, a subiectivismului şi a intereselor prin care, per‑
cepute şi filtrate, evenimentele sunt puternic influenţate de mentalităţile
dominante din epocă. Istoria mentalităţilor „pune istoricul pe un teren
mai puţin sigur şi mai alunecos decât cel al realităţilor economice, sociale,
politice, de aceea practicarea istoriei mentalităţilor este o treabă de profesi‑
onist”, susţine J. Le Goff.43 Acelaşi Le Goff opina că „mentalităţile şi imagi‑
narul reprezintă ceea ce se schimbă cel mai lent”.44
Fernand Braudel clamează că mentalitatea este rodul moştenirii îndepăr‑
tate, al temerilor, al credinţelor, al unei nelinişti străvechi, aproape inconşti‑
ente, este adevăratul rezultat al unei intense contaminări ai cărei germeni
sunt pierduţi în trecut şi transmişi de‑a lungul unor întregi generaţii de
oameni.45 Izvoarele imagologice scrise provin, în principal, din cancelarii
sau din celelalte medii cultivate ale epocii, din notele jurnalelor de călătorie
şi din rapoartele negustorilor, nunţiilor şi din note diplomatice. Izvoarele
diplomatice, emise de clerici sau laici, descriau principalele jocuri de culise
ale epocii. Preceptele religioase, pe baza cărora erau judecate faptele şi per‑
soanele, erau destul de rigide, constituind criterii de apreciere foarte severe.
Doctrinele religioase operează cu criterii de evaluare bipolare, opuse, binerău, moral-imoral, în slujba lui Dumnezeu – în slujba diavolului, care sunt
puţin flexibile şi impun evaluări tranşante.46 Mai mult decât atât, concep‑
tele bine-rău au conţinuturi diferite în multiplele religii. Aşadar, ce este de
neimaginat în timpul Evului Mediu poate fi acceptat drept normă în epoca
modernă.

1.1. Retipărirea stereotipurilor
Din punct de vedere etimologic, cuvântul „stereotip” (gr. stereos = solid)
se referă la produsul unei tehnici de printare, şi anume, la o placă solidă
pentru tipărit. Stereotipul47 este o impresie sau o imagine care este emisă
şi a cărei percepţie persistă pentru mult timp. Este bine să avem în minte
originea cuvântului48, pentru a realiza că, asemenea plăcii care, odată ce
este pregătită, scoate de sub tipar nenumărate imagini şi texte, în aceeaşi
măsură sunt folosite imaginile despre „celălalt” (din jurnale de călătorie,
poveşti şi pamflete).49 Luminiţa Munteanu defineşte stereotipul ca: „ima‑
gine schematică”, „sărăcită”, „naivă”, simplificare şi deformare abuzivă
a realităţii, copie de „proastă calitate” a acesteia, confuzia între atribut şi
cuvântul determinat, care conduce la extrapolarea constantă a particula‑
rului la general.50 Simplificarea şi alterarea excesivă a realităţii încadrează
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stereotipia în simptomatologia unor afecţiuni mentale, indicând o modi‑
ficare la nivelul percepţiei. Stereotipul combină minima informaţie cu
maxima interpretare.51
Potrivit cercetărilor lui Pageaux52, în literatură putem detecta stereotipul
la nivelul adjectivării prin reducerea strictă a esenţei la atribut, prin închi‑
derea şi blocajul subiectului explorării. Spre exemplu, turcul este obsedat
de carnalitate, este duşmanul tuturor, este musulman şi este predestinat să
fie „flagelul lui Dumnezeu”. Aceasta este un model de gândire stereotipă
care obstrucţionează interesul şi demersul de a‑l cunoaşte pe „celălalt” aşa
cum este el. Proiectul unei cruciade antimusulmane era adesea revitalizat
cu ajutorul stereotipului „turc”. Cuvântul „turc” apare de 75 de ori în 500
din scrisorile lui Luther (Luther’s letters), care reprezintă o pătrime din cele
2000 de scrisori publicate.53 Acesta a influenţat discursurile maselor, ale
elitelor, era reflectat de diplomaţia internaţională şi analiza politică a vre‑
mii, generând o opoziţie prevalentă.54 „Turcul” era duşmanul tuturor şi un
catalizator excelent pentru o Europă disparată.
Rustow, un gânditor german, apreciază că Luther este una dintre cheile
de boltă ale paradigmei gotice târzii, „înrădăcinat total într‑un Ev Mediu
din ce în ce mai decadent”.55 Luther a fost un exponent de seamă, chiar „o
piatră de închidere” a unei epoci care l‑a educat şi l‑a format. O trăsătură de
caracter a reformatorului era chiar dominanta unui popor despre care, cu
cincisprezece secole în urmă, scrisese istoricul roman Tacitus, numind‑o
furor teutonicus. Atunci când citim descrierile pe care Luther le face popoa‑
relor învecinate germanilor, observăm că ele sunt dintre cele mai aspre. Pe
cei mai apropiaţi dintre vecinii săi, pe cehi, îi numeşte „porci pestilenţi‑
ali care hoinăresc în eroare”.56 A exprimat aceste injurii în ciuda faptului
că mai mulţi lideri cehi au avut dese întâlniri cu acesta în vederea formă‑
rii unui front religios comun. Din vârful unei siguranţe de sine egale cu
aroganţa, Luther le‑a cerut reformatorilor cehi să abandoneze învechitele
învăţături ale Fraţilor Boemi. Acestea sunt cauzele pentru care, cu excepţia
lui M. Flacius Illyricus din Dalmaţia, nu s‑a mai ridicat niciun alt refor‑
mator slav. Luther vorbeşte cu dispreţ despre evrei, slavi, popoare latine;
ruşii şi polonezii sunt, în viziunea reformatorului „o naţiune josnică cu
care Dumnezeu ne‑a împovărat pe noi (germanii)”, în timp ce flamanzii şi
germanii sunt „răul încarnat”; pe englezi îi compară cu lupii, francezii sunt
„slabi de minte”, iar italienii sunt „vulpi prefăcute”. Cu toate acestea, turcii
sunt „oameni adevăraţi şi vrednici de încredere”.57 Luther devine exponen‑
tul unei părţi considerabile a populaţiei germane care dorea ca turcul să-i
conducă, deoarece poporul german era sălbatic şi necivilizat – „jumătate
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oameni şi jumătate diavoli”.58 Nici otomanii nu au scăpat de critica lui
Luther.
Alexander Şandor susţine că paradoxul lui Luther rezidă în faptul că,
deşi a emis pretenţiile unui adevărat profet, el nu a fost în stare să ofere o
direcţie clară Europei în unele din ceasurile cele mai grele ale existenţei
sale. De multe ori, atunci când a fost confruntat cu scrierile sale şi criticat,
el a oferit interpretări contradictorii, schimbându-şi în mod repetat punc‑
tele de vedere. Această imagine, opinează Şandor, ne dezvăluie un Luther
nesigur în logicile sale profetice.59 Trebuie să avem în vedere că scrierile sale
sunt eminamente polemice, decontextualizarea putând fi foarte înşelătoare.
Reformatorul oscilează între adorarea şi demonizarea turcilor, explicând
pe rând raţiunile unor astfel de aprecieri. De cele mai multe ori, contextul
este decisiv în explicarea unor afirmaţii contradictorii. Adam Francisco, pe
de altă parte, susţine că Luther şi‑a documentat foarte bine scrierile despre
musulmani, învăţăturile despre islam reprezentând cu acurateţe retorica
vremii. Aprecierea pe care reformatorul o acordă pietăţii exterioare a tur‑
cilor se înscrie în logica descrierilor luterane, fără să intre pe contrasens cu
criticile aduse religiei mahomedane.60
Percepţia iniţială pe care Luther o are despre islam poate fi catalogată
drept islamofobie. Reformatorul îi privea pe turci ca fiind distrugători ai
adevărului religios, ai sistemului politic existent şi ai relaţiilor familiale vir‑
tuoase dintre un bărbat şi o femeie. Adam Francisco susţine că percepţia
luterană este strâns legată de o paradigmă teologică.61 Este vorba despre
doctrina celor trei stări: spirituală, temporală (politică/materială) şi cea
familială. Dacă adevărata religie, viaţă politică, maritală şi familială repre‑
zintă stâlpii fondatori ai creaţiei lui Dumnezeu şi ai perpetuării rasei umane,
înseamnă că opusul acestora – falsa religie, politica şi relaţia conjugală
– sunt lucrările diavolului şi ale iadului. Acolo unde detectăm asemenea
realităţi în istorie, putem identifica lucrările diavolului, care întotdeauna
depune eforturi să distrugă viaţa umană şi comunitatea.62 Prin negarea
divinităţii lui Hristos şi înălţarea falsului Mahomed, prin atacul lansat asu‑
pra doctrinei edificatoare a Reformei Protestante, neprihănirea prin cre‑
dinţă, înlocuită cu mântuirea prin fapte, învăţătură de seamă a Coranului,
starea religioasă a lumii noastre a fost atacată din temelie. În momentul în
care doctrina despre Hristos şi neprihănirea prin credinţă sunt puse sub
semnul echivocului, Luther îşi lansează tirul de critici asupra religiei maho‑
medane. Putem spune că reformatorul a fost atins în „călcâiul lui Ahile”. Cu
privire la atacul lansat asupra guvernelor politice, care au în mână „sabia
lui Dumnezeu”, şi sunt, până la urmă, păzitorii ordinii spirituale a lumii,
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Luther este convins că turcii, prin răsturnarea acestei ordinii, vor răsturna
realitatea spirituală primordială.63 Ordinea conjugală arhetipală este voit
distrusă atât de turci, cât şi de papă, fiind distruse astfel temeliile lumii cre‑
ate de Dumnezeu. Prin minciunile doctrinare, crimele comise şi dispreţul
faţă de monogamie, turcii, care sunt instrumentele modus‑ului operandi al
Satanei, nu fac altceva decât să distrugă societatea creştină. În concluzie,
Adam Francisco ne propune să privim criticile aduse islamului din această
perspectivă a paradigmei celor trei stări.
„Barbarii turci” au fost asociaţi cu abuzul sexual şi cu violenţa. De fapt,
această imagine este un stereotip care caracterizează cuceritorii. Spre exem‑
plu, atât triburile barbare germanice care au cucerit Roma, cât şi turcii care
asediază Constantinopolul sunt responsabili de aceleaşi abuzuri. Chiar şi
soldaţii creştini din armatele cruciate din anul 1095 sunt acuzaţi de atro‑
cităţi împotriva Ierusalimului şi a Sfântului Mormânt în descrierea Papei
Urban al II‑lea.64
Luther a fost influenţat de scrierile antiislamice care circulau în epocă.
Una dintre ele, care a fost tradusă în germană chiar de Luther, Confutatio
Alchoran („Dezminţirea Coranului”) (1300), a fost scrisă de un prolific
frate dominican, Ricoldo da Montecroce65, un text descris de R. J. Southern
ca fiind „una dintre cele mai mari lucrări antiislamice de la sfârşitul secolu‑
lui al XIII‑lea”. Traducerea fost publicată în 1542, Luther scriindu-i câteva
comentarii. În acelaşi an, Luther a convins autorităţile din Basel să ridice
interdicţia impusă asupra publicării Coranului tradus în limba latină. Prefaţa
Coranului publicat de Theodore Bibliander a fost scrisă de Luther. Această
republicare a Coranului era o reeditare a traducerii lui Robert Ketton (Lex
Mohumet pseudoprophete – „Legea lui Mahomed pseudoprofetul”) din 1142.
Ketton numea religia islamică o „erezie diabolică”. Prin urmare, imagologia
luterană cu privire la islam este o continuare a backgroundului cultural
şi teologic existent. În ciuda proximităţii Ungariei otomane de Germania
lui Luther, înţelegerea islamului a fost influenţată de texte medievale pre‑
cum traducerea Coranului de Ketton, Confutatio Alchoran de Ricoldo şi
Cribratio Alchoran al lui Nicholas de Cusa.66
La un studiu atent al literaturii de specialitate vom observa că turcii sunt
înfăţişaţi în imagini destul de contrastante, indiferent de epocă. În primul
rând, menţionez faptul că aceste complexităţi există în fiecare fiinţă umană.
În al doilea rând, acestea capătă nuanţele disimilitudinilor în raport cu per‑
sonalitatea şi cultura originatorului de imagine. Alteritatea există numai în
raport cu „celălalt”.

II.

Imagologie religioasă (etnică) şi
stereotipuri culturale în scrierile
polemice ale lui Martin Luther

1. Scrierile lui Martin Luther din perspectiva polemicii
1.1. Introducere în polemică

C

ercetarea noastră încearcă cristalizarea (tuşarea) unor profiluri imago‑
logice şi cu ajutorul instrumentelor exegetice și polemice.
Din perspectiva unei analize polemice, se evidenţiază de la început
caracterul contradictoriu al multora dintre scrierile luterane. Vom analiza
în mod special polemicile îndreptate împotriva catolicilor şi evreilor, dar şi
pe cele scrise împotriva coreligionarilor luterani. „Războinicul Domnului”,
după cum s‑a autodefinit Luther, uzează de mesaje de sorginte religioasă sau
profetico-biblică în acest scop. Se poate observa că polemica luterană nu a
fost singura polemică creştină, însă a fost poate una dintre cele mai impor‑
tante într‑un moment astral al istoriei lumii. Cauzele interne şi externe ale
acelui tip de polemică vor fi evidenţiate în concluziile acestei cercetări.
Polemica, la fel de veche ca şi dialectica, este un război verbal lansat cu
înverşunare împotriva erorii. Nu este loc de retragere din asaltul ideilor
aruncate în caruselul dezbaterii.67 Din punct de vedere etimologic, pole‑
mică vine din grecescul polemos (război, ostilitate). Ca metodă apologetică
era folosită încă din Grecia antică. În context creştin, Sfântul Ipolit, Irineu
de Lion, Origen, Augustin şi Luther au fost considerați unii dintre cei mai
mari polemişti. Polemica încearcă, prin subminarea adversarului, cu aju‑
torul unei dezbateri agresive, susţinerea unei dogme religioase sau de altă
natură. Polemica este considerată una dintre metodele epistemologice de
aflare a adevărului.
Potrivit lui Evelyn K. Moore, sunt câteva aspecte importante de care
trebuie să ţinem cont când interpretăm scrierile polemice. Ostilitatea
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combatanţilor nu trebuie interpretată neapărat ca o expresie a adversităţii
şi a urii reciproce, ci este mai degrabă o atitudine sine qua non a dezbaterii
polemice. Mai mult, polemica nu poate fi separată de context. Un interpret
trebuie să fie familiarizat cu ideile şi cu personalitatea polemiştilor, dar şi
cu contextul istoric şi cultural al epocii respective, altminteri greşelile de
interpretare vor fi curente.68
Preotul profesor Daniel Benga susţine că afirmaţiile polemice sunt, de
obicei, părtinitoare:
O atenţie deosebită trebuie dată izvoarelor care au ton polemic. În pole‑
mică, afirmaţiile cu privire la celălalt sunt tendenţioase şi foarte adesea nu
corespund adevărului. Cercetătorul trebuie, printr‑o fină analiză critică a
izvorului, să renunţe la afirmaţiile neadevărate care ţin de polemică, şi care
nu sunt confirmate de alte izvoare.69

Aprofundând subiectul într‑o oarecare măsură, dacă ar fi să aplicăm ana‑
liza lui Eugen Lovinescu despre spiritul pamfletar şi cel polemic la Martin
Luther, atunci am putea conchide că reformatorul a fost mai degrabă un
pamfletar decât un polemist. Lovinescu argumentează că se face confuzie
între „spiritul polemic” şi „spiritul pamfletar”:
Deşi conţine în sine elementul viril al iniţiativei personale, al luptei dure
şi necruţătoare, tocmai în vederea unor scopuri agresive, spiritul polemic
presupune linişte, stăpânire de sine, calcul şi strategie… Spiritul polemic
nu se cultivă la temperaturi înalte, ci numai la temperaturi medii şi chiar
la rece. A răspunde imediat, mai ales în discuţii în care intră şi un element
pasional, înseamnă a se expune la o înfrângere sigură, dacă adversarul e om
calm. În aceste condiţii, spiritul polemic are nevoie de nerv, nu însă şi de
nervi. Nervul e o calitate virilă, voluntară, dominantă şi dominatoare; el ştie
ce vrea şi merge la ţel precis; sălbăticiune feminină, nervii se dezlănţuie dez‑
ordonat, inegal şi inestetic, pentru nimic şi pentru orice, disproporţionat.
Adevăratului spirit polemic îi trebuie, dimpotrivă, un fel de detaşare faţă de
obiectul în discuţie, ce-i îngăduie (…) o luciditate în determinarea puncte‑
lor slabe şi în alegerea mijloacelor de atac ori de apărare şi, la nevoie, şi dacă
îi stă în resursele sufleteşti – îi dă posibilitatea de a întrebuinţa acea iro‑
nie binevoitoare ce‑l înalţă de la sine într‑un plan de superioritate morală,
deşi conţine încă destulă luciditate pentru a-şi dizolva adversarul mai sigur
decât toate otrăvurile vehemenţei. Postulând prin definiţie stăpânirea de
sine, lipsa oricărui element pasional, răceala chiar, spiritul polemic nu se
consumă în larma inutilă de cuvinte şi în paradă de jigniri. El are un scop
sigur: trezirea în cititor, în opinia publică, a unei convingeri, a convinge‑
rii lui. (…) Deşi de esenţă tot critică, spiritul pamfletar nu porneşte din
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raţiune, ci din sentiment; de substanţă afectivă, nu se adresează inteligenţei,
ci emotivităţii; nu vrea să convingă, ci să mişte.70

Cu toate acestea, vorbim despre aceeaşi realitate: polemica este instru‑
mentul care produce, într‑o oarecare măsură, stilistic şi literar vorbind,
pamfletul.

1.2. Spiritul polemic la Martin Luther
Martin Luther figurează printre marile personalităţi ale lumii creş‑
tine şi religioase. Potrivit lui Scott Hendrix, reformatorul îi urmează pe
Isus, Moise, Mahomed şi Avraam, în urma lui aflându-se Sfântul Pavel,
regele Solomon, Maria şi Sfântul Petru. Dintre personalităţile născute în
Germania, doar Einstein, Bach şi Beethoven îl depăşesc pe Luther ca noto‑
rietate, acesta fiind mai apreciat şi mai cunoscut decât părintele comunis‑
mului, Karl Marx, decât geniul literar Johann Wolfgang von Goethe, decât
artistul Albrecht Dürer şi decât inventatorului tiparniţei cu care a fost tipă‑
rită Biblia pentru prima dată, Johann Gutenberg. Hendrix este de părere că
Reforma declanşată în 1517 a avut un impact major nu doar asupra religiei,
ci, în general, asupra culturii umane.71 Dincolo de tot ce a făcut, Luther a
fost o persoană intrigantă, trăind ceea ce noi numim astăzi o viaţă „plină”.72
Helmar Junghans, un specialist în luteranism, atenţiona: „Este riscant să
încredinţezi unui singur istoric sarcina de a scrie o biografie precisă des‑
pre viaţa lui Martin Luther”.73 El s‑a bucurat şi s‑a întristat, a fost sănătos
şi a fost bolnav, a vorbit tandru şi plin de mânie, a crezut şi s‑a îndoit, a
binecuvântat şi a blestemat, a fost fericit şi a fost dezamăgit, a petrecut ore
întregi printre colegi, prieteni, rude şi critici. Martin Luther şi‑a dezvoltat
teologia într‑un mediu al dezbaterilor feroce, fiind un teolog înzestrat cu
un remarcabil dar retoric. El a fost unul dintre cei mai mari polemişti creş‑
tini.74 Polemica nu poate fi înţeleasă simplu, ca o formă specifică genului
literar ori ca o formă exactă a unui anumit stil. Stilul polemic luteran tre‑
buie căutat la rădăcina polemicii acestuia. El scria despre sine că s‑a născut
ca „un luptător al Cuvântului Domnului”.75 Într‑o prefaţă din 1529 scria:
„M‑am născut să lupt cu demonii şi să-i înfrâng”.76
Ca atare, putem spune că spiritul polemic s‑a aflat chiar în centrul exis‑
tenţei lui Luther. Anna Wind, în capitolul „Luther’s thought assumed form
in polemics” argumentează că polemica lui Luther nu trebuie căutată doar
în pamfletele combative îndreptate împotriva duşmanilor turci, evrei, cato‑
lici sau reformatori radicali, ci şi în prefeţele, în scrisorile, în predicile şi
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în discuţiile din jurul mesei.77 Activitatea polemică luterană s‑a format în
diverse contexte istorice. Este evident că statutul său de profesor universitar,
care a predat tradiţie medievală, a fost determinant spiritului său combativ.
Disputele sale timpurii precum: Disputatio contra scholasticam teologiam
– 1517 („Dispută împotriva teologiei scolastice”), Disputatio pro declara‑
tione virtutis indulgentiarum – 1517 („Polemică privind puterea şi eficaci‑
tatea indulgenţelor”), Heildelberg Disputation – 1518, Leipzig Disputation
– 1519, în care Luther foloseşte din abundenţă genul argumentativ, îşi
vor pune amprenta şi asupra polemicilor târzii. Şi mai proeminente sunt
tezele sale împotriva antinominaliştilor (1537–1540), De homine – 1536
(„Omul”), De fie iustificante – 1543 („Credinţa justificatoare”) etc. O foarte
importantă influenţă asupra polemicii sale au avut‑o şi diversele pamflete
şi tratate din latină sau germana vernaculară. Dintre precursorii germani
ai lui Luther îi amintim pe Sebastian Brant cu pamfletul Das Narreschiff
(1494), pe Thomas Murner cu pamfletele lui satirice şi pe Erasmus cu al său
Enconium Moriae (1511), dar şi pe Johann Reuchlin cu publicaţiile lui. În
subcapitolul dedicat apologeticii şi polemicii lui Luther, „Polemici şi apo‑
logii creştine”, Adam Francisco demonstrează că polemica luterană a fost
influenţată de scrieri mai timpurii decât cele ale conaţionalilor săi, cum
ar fi: Confutatio Alcoran („Respingerea Coranului”) de Riccoldo da Monte
di Croce; Cribratio Alkorani – 1461 („O cercetare asupra Coranului”) de
Nicolaus Cusanus; Tratat despre obiceiurile, ceremoniile şi infamia turcilor
(1480) de Georgius din Ungaria; Coranul în limba latină, pe care l‑a primit
în 1542; De orbis terrae concordia – 1544 („Armonia lumii”) al lui Guillame
Postel.78 Anna Vind remarca:
Polemica lui Luther nu reflectă încrederea în sine, ci în Cuvântul lui
Dumnezeu. Polemica luterană s‑a născut în contextul disputelor acade‑
mice care căutau adevărul şi îşi examinau eficienţa cu ajutorul disputelor.
Luther a descoperit capacitatea Cuvântului lui Dumnezeu de fi utilizat ca o
armă împotriva duşmanilor săi. Datorită nevoii de a contracara neadevărul,
Luther a aprofundat doctrinele Bibliei, practicile ecleziastice cu privire la
anumite subiecte, cum ar fi: libertatea creştină, caracterul lui Dumnezeu
şi alte doctrine. Polemica lui Luther a servit scopurilor pastorale, apărând
credinţa împotriva erorii.79
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1.3. Două etape ale polemicii luterane
În prima parte a lucrării sale, Luther s‑a adresat în mod special audien‑
ţei catolice. Polemica sa a crescut în intensitate ca rezultat al disputei privi‑
toare la indulgenţe (toamna lui 1517). Luther a arătat decadenţele Bisericii
Catolice şi nevoia imperioasă de reformă. El a atacat poziţii, dar a şi căutat
să convingă, să educe şi să informeze. În disputele cu Tetzel, Luther a folo‑
sit germana vernaculară tocmai pentru ca poporul să se implice în dezba‑
tere. Începând cu toamna lui 1520, în timp ce apărătorii vechii credinţe se
înmulţeau, Luther nu şi‑a dorit sau nu a avut timpul să răspundă invective‑
lor adresate lui. Contextul istoric particular, proeminenţa oponenţilor săi şi
importanţa avansării Reformei au jucat roluri determinante răspunsurilor
sale.80
În cea de‑a doua etapă a polemicii sale, Luther s‑a adresat propriei audi‑
enţe evanghelice, încercând să pună bazele unei instituţii ecleziastice. El
a continuat să apeleze la Scriptură, dar şi la autoritatea personală bazată
pe rolul său unic în cadrul unei perspective augustiniene a istoriei.81 În
această etapă el se angajează în diverse controverse cu oponenţii coreligi‑
onari (Karlstadt, Muntzer sau Zwingli), situaţie care a generat răspunsuri
pastorale şi biblice la provocări de genul: cum să conduci Reforma, sacra‑
mentele, cum să tratezi credincioșii slabi sau nepregătiţi ai congregaţiei ca
să accepte schimbarea. El a apreciat că polemica este inevitabilă dacă vrei să
te bazezi pe adevărul învăţăturilor lui Hristos şi să‑l aperi.82
În ultima perioadă a vieţii sale, Luther a fost în continuare implicat în
activităţi academice, pastorale şi familiale, dar şi în lansarea unor polemici
atât de controversate şi vulgare, care contrazic teologia luterană din scrie‑
rile iniţiale, încât cu greu pot fi acceptate. Aceste polemici i‑au afectat grav
reputaţia de om religios. Spre exemplu, în ultimii şase ani din viaţă, Luther
publică polemici violente lansate împotriva catolicilor, turcilor, evreilor şi
împotriva altor protestanţi83: On the Jews and Their Lies – 1543 („Despre
evrei şi minciunile lor”), On the Ineffable Name and On Christ’s Lineage
– 1543 („Despre numele inefabil şi descendenţa lui Hristos”), Against
Hanswurst – 1541 („Împotriva bufonului”), Against Papacy at Rome,
Founded by the Devil – 1545 („Împotriva Papalităţii de la Roma, înfiinţată
de diavol”), To the Elector of Saxony and the Landgrave of Hesse Concerning
the Captured Heinrich of Braunschweig – 1545 („Electorului de Saxonia şi
Prinţului de Hesse cu privire la Heinrich de Braunschweig”).
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1.4. Polemici împotriva evreilor şi catolicilor
Limbajul vulgar din tratatele „Despre evrei şi minciunile lor” şi „Despre
numele inefabil şi descendenţa lui Hristos”, apărute în 1543, este dublat
de exortaţii de o violenţă ieşită din comun, şi anume, casele, sinagogile
şi şcolile evreilor trebuie să fie distruse, să le fie confiscaţi banii, rabinii
să fie interzişi şi, în cele din urmă, evreii trebuie expulzaţi din Germania.
Vulgaritatea şi violenţa din „Împotriva bufonului’’ sunt depăşite de lim‑
bajul din tratatul „Împotriva Papalităţii de la Roma, înfiinţată de diavol”,
publicat în 1545, cu un an înainte de moartea sa. Pe coperţile de lemn ale
multora dintre tratatele sale polemice, Luther a publicat o serie de sculpturi
escatologice extrem de vulgare, care arată cum ar trebui să trateze creştinii
autentici Biserica Catolică. Pe aceste coperţi de lemn, Luther îşi bestiali‑
zează oponenţii, de cele mai multe ori asemănându-i cu porcii sau cu pos‑
terioarele.84 Toţi sunt nişte minioni ai diavolului. Diavolul era asemănat cu
dosul său uman, iar Papa Paul al III‑lea era numit Flatulentul Papă – „fun‑
dul flatulent” şi „Adâncimea Sa Sodomită Papa Paul al III‑lea”, cuvintele
privitoare la excremente fiind la ordinea zilei. Pe aceste mici sculpturi exe‑
cutate de Lucas Cranach, la comanda unui Luther aflat la finele vieţii, papa
este zugrăvit ca fiind expulzat din anusul unei diavoliţe enorme, acesta
împreună cu episcopii săi fiind spânzuraţi de limbile lor.85 Întrebat despre
raţiunea publicării unor astfel de caricaturi obscene, Luther a susţinut că
era conştient că nu mai are mult de trăit şi încă mai avea încă multe de spus
despre papalitate şi despre împărăţia sa. A fost un fel de testament.86

1.5. Polemici politice
Iniţial, Luther s‑a opus folosirii armelor împotriva catolicilor, susţinând
cu fervoare că Dumnezeu rezolvă situaţia. Ulterior, acesta a fost de acord cu
înfiinţarea Ligii de Schmalkalden împotriva catolicilor din Liga BrauschweigWolfenbuttel. În Warning to His Dear Germans – 1531 („Avertismente către
germanii lui dragi”) şi Concerning the Three Hierarchies – 1539 („Cu privire la
cele trei ierarhii”), două studii polemice şi politice scrise la îndemnul electo‑
rului Filip, Luther îşi îndeamnă concetăţenii să nu-şi apere credinţa în mod
pasiv. Mai mult decât atât, deşi iniţial au revendicat adunarea unui conciliu87,
în momentul în care au fost invitaţi de papă să ia parte la lucrările unei ase‑
menea adunări, Luther şi prinţii protestanţi refuză.88 Asemenea contradicţii
nu pot fi înţelese decât ca o recunoaştere a celor două etape din istoria pro‑
testantismului şi a multiplelor abordări luterane.
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Începând cu anul 1530, mişcarea luterană prinde conturul unei biserici.
Una este să iniţiezi o revoluţie şi alta este să laşi urmaşilor o biserică. Prima
poate fi înfăptuită cu ajutorul credinţei şi a unui efort individual concen‑
trat, cea din urmă are nevoie de instituţii şi de birocraţie. Această nouă pos‑
tură a apelat la dispoziţia lui Luther de a accepta compromisul politic, de a
lua parte în disputele publice atunci când nu sunt în joc principiile biblice.
Uneori, convingerile ideologice intră în conflict cu interesele politice. Un
alt argument ce confirmă faptul că după 1530 mişcarea se transformă încetîncet într‑o instituţie este că majoritatea polemicilor scrise sunt adresate
autorităţilor seculare, în vreme ce majoritatea polemicilor dinainte de 1530
erau destinate catolicilor.
Cele mai multe scrieri polemice şi politice din ultimii săi şase ani de
viaţă i‑au fost cerute de prinţul Filip şi de electorul Frederick. „Împotriva
papalităţii de la Roma, înfiinţată de diavol’’ (1545), cel mai violent şi vulgar
tratat scris vreodată de Luher, a fost scris la insistenţa electorului Frederick,
cel care a recomandat şi a lăudat stilul său polemic şi vulgar nu doar în
lucrările pe care le‑a comandat, ci şi în scrierile în care Luther atacă evreii
sau turcii. Aşadar, Edwards afirmă că stilul său polemic poate fi pus şi pe
seama prinţilor electori care‑l susţineau, Filip şi Friedrick.89

1.6. Problemele de sănătate – cauzele polemicii excesive?
Polemicile infame din ultima parte a vieţii sale sunt puse pe seama sufe‑
rinţelor fizice şi sufleteşti. De‑a lungul vieţii, Luther a suferit de constipaţie,
de diaree, de migrene, de ameţeală, de ulceraţii varicoase la un picior, de
spasme declanşate de crizele de litiază renală severă, probabil de artrită, de
angină pectorală severă etc.90 Criticii catolici argumentează că manifestă‑
rile luterane desemnează o persoană maniaco-depresivă. Luther a suferit
de depresie, însă de aici şi până la afirmaţia că a fost o persoană mani‑
aco-depresivă este cale lungă.91 Mark Edwards susţine cu argumente că nu
există o legătură foarte directă între deprecierea calitativă a scrierilor lui
şi degradarea sănătăţii din ultimii ani de viaţă ai lui Luther. Reformatorul
continuă să publice exegeze lucide şi bine argumentate până la final. De
exemplu, lucrarea de mare valoare „Despre concilii şi Biserică” (1539) a fost
scrisă la doi ani după cea mai gravă criză de litiază renală. A scris comen‑
tariul asupra Genezei până în 1945. În anii de final ai vieţii Luther produce
atât polemici echilibrate, cât şi violente. Diferenţele dintre „Împotriva bufo‑
nului” (1541), una dintre cele mai vulgare scrieri polemice ale lui Luther
lansate împotriva ducelui Heinrich şi a aliaţilor săi catolici, şi „Electorului
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de Saxonia şi Prinţului de Hesse cu privire la Heinrich de Braunschweig”
(1545) ţin de schimbările circumstanţelor, nu de sănătatea mentală a refor‑
matorului. Autorul pune atacurile violente din scrierile iniţiale pe seama
unei tactici de a-i ţine departe pe catolici.92
Edwards susţine că mai degrabă vederea sa augustiniană asupra isto‑
riei şi expectanţele apocaliptice au amprentat polemica sa, şi nu sănă‑
tatea mintală.93 Disputa dintre bine şi rău, dintre Satana şi Dumnezeu,
dintre biserica falsă şi cea adevărată din zilele apostolilor s‑a perpetuat
până în zilele lui, această paradigmă a dinamicii luptei metafizice dintre
bine şi rău constituind istoria sacră. În această paradigmă, papalitatea
era Antihristul, turcii erau Gog, evreii zilelor lui reprezentau rămăşiţa
unui popor care trăia mânia lui Dumnezeu, în timp ce adversarii săi
protestanţi erau exponenţii profeţilor şi ai apostolilor mincinoşi. Luther
scria istoria sacră având un rol important de jucat. Până la un punct avea
dreptate. Toţi actorii menţionaţi mai sus erau membri ai bisericii false,
în spatele cărora era diavolul, tatăl mincinoşilor. Luther şi‑a îndreptat
atacurile mai degrabă spre Satana decât spre oponenţii săi. Merită să ne
întrebăm dacă Luther era convins că atacându-i pe acoliţii lui Satana, îl
ataca pe vrăjmaş.
Limbajul şi imaginea sa de profet făceau parte dintr‑o imagologie pro‑
fund inspirată din Biblie. Când îşi mustra contemporanii pentru decadenţa
morală, Luther credea că este un Ieremia al Evului Mediu, împrumutând
limbajul profetului biblic. Atunci când asocia papalitatea cu o prostitu‑
ată, Luther a împrumutat din polemica profeţilor biblici Osea şi Ezechiel.
Pasiunea lui Luther pentru polemică a fost accentuată de vederile sale apo‑
caliptice cu privire la sfârşitul lumii. Cu cât Luther înainta în vârstă, iar
revenirea lui Isus se îndepărta de orizontul vieţii lui, teama cu privire la
soarta mişcării protestante i‑a produs o stare de nelinişte.94

Concluzii
Trebuie să admitem că starea de sănătate, perspectiva asupra lumii,
aşteptările apocaliptice şi teama cu privire la soarta mişcării protestante
după decesul său sunt la fel de importante pentru a explica polemica lute‑
rană din ultimii săi cinci ani de viaţă. Dorinţa de a lăsa posterităţii o mişcare
funcţională a fost un factor important în abordările polemice contradicto‑
rii. Să nu uităm că polemica nu este un discurs prezidenţial sau unul acade‑
mic din cadrul cursurilor sau al comunicărilor ştiinţifice specifice secolului
XXI. Luther nu a scris poezii sau romane, mesajele sale pot fi decriptate din
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polemicile biblice, doctrinare sau politice. Interpretarea acestor polemici
nu trebuie să fie simplistă.
Polemicile luterane trebuie supuse evaluării ţinând cont de două etape
importante din lucrarea lui Luther: mişcarea luterană până în 1530 şi insti‑
tuţionalizarea protestantismului după 1530. În această a doua fază, Luther
nu şi‑a schimbat doar limbajul, ci şi abordarea, fapt care i‑a creat multă
frustrare.
Un adevărat hermeneut va ţine cont de toate contextele în descifrarea
adevăratului mesaj.

2. Aspecte critice din viaţa lui Martin Luther
Luther a fost criticat pentru polemica sa cu precădere de către umanişti
contemporani şi, într‑adevăr, scrierile sale nu s‑au ridicat la idealul mode‑
raţiei. Se impune o radiografiere a lumii în care a trăit Luther şi a familiei
din care făcea parte, nu pentru a disculpa anumite comportamente, ci pen‑
tru a înţelege mai bine situația înainte de a trage concluziile.
În epoca tumultuoasă a Reformei, Isus Hristos era portretizat stând pe
un tron, în timp ce un crin (învierea) îi ieşea dintr‑o parte a capului şi o
sabie (damnarea) venea din cealaltă parte. Fireşte că toţi îşi doreau să evite
sabia lui Isus.95
În copilărie, Luther era adesea bătut aspru de tatăl său care se temea că
băiatul nu se va mai întoarce acasă: „Nu ar trebui să îi batem pe copii prea
tare. Tatăl meu m‑a bătut odată aşa de tare, încât am fugit, temându-se că
nu mă va vedea din nou. Nu îmi place să îl bat pe micul meu Hans, ca nu
cumva să devină un timorat şi să mă urască. Este ceva ce mi‑ar produce
foarte multă mâhnire.”96 Aceste pedepse vor amprenta profund starea sufle‑
tească a reformatorului. Traumele fizice ale copilăriei au însemnat pentru
Luther „bătut până la sânge” acasă sau „biciuit până la 15 ori pentru ofense
ridicole” la şcoală. Psihologia observă o legătură indubitabilă între educa‑
ţia primită şi izolarea sa de părinţi, între tratamentul de care a avut parte
şi dorinţa de a deveni călugăr. Acelaşi tratament sever care i‑a fost aplicat
explică într‑o oarecare măsură temperamentul nevrotic şi „neliniştea spi‑
ritului” care‑l caracterizau pe Luther.97 Potrivit lui Bainton, Luther a fost o
fire melancolică, cu o predispoziţie a schimbărilor extreme ale dispoziţiei
„o persoană extrem de sensibilă, supusă aproape tot timpul stărilor recu‑
rente exaltante sau episoadelor depresive.”98 Psihanalistul american Erik
Erickson încearcă şi el să explice personalitatea lui Luther din punct de
vedere psihologic, şi anume, din perspectiva conflictelor freudiene. Chiar
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frica de păcat şi de Dumnezeu este tradusă cu ajutorul conceptului freu‑
dian despre Divinitate, care este în realitate proiecţia figurii tatălui în min‑
tea copilului. Erikson încearcă să creioneze un profil psihologic lui Luther,
utilizând surse dubioase. De exemplu, episodul cu Martin zvârcolindu-se
ca un posedat şi mugind ca un taur în mănăstirea din Erfurt: „Ich bin’s
nit! Ich bin’s nit!”.99 Există dubii serioase cu privire la autenticitatea acestui
eveniment. Potrivit lui Erikson, tânărul Luther a trăit conflicte violente cu
părinţii săi şi a trebuit să facă faţă unei crize profunde, pe care nu a depă‑
şit‑o decât parţial în momentul descoperirii noii credinţe.
Stilul său polemic a fost descifrat ca un semn al problemelor mentale,
fiind defăimat de scolastici precum: Grisar 1911–1912; Reiter 1937–1941;
Erickson 1958; însă, potrivit Annei Vind, au existat mai mulţi cercetători
care au pus atacurile violente şi eruptive pe seama unei comunicări nor‑
male în secolul al XVI‑lea.100 Aceaste izbucniri grosolane şi primitive repre‑
zentau o practică acceptată în acele vremuri. În timp ce Luther încerca să-şi
justifice aceste exprimări, era conştient de efectele negative degajate asupra
contemporanilor săi.101 Mark Edwards subliniază că vulgaritatea şi violenţa
în exprimare nu demonstrează că Luther a suferit de vreo afecţiune psi‑
hică. În ultimii ani în care a scris cele mai multe texte polemice defăimă‑
toare, Luther a creat şi texte polemice temperate.102 De exemplu, scrierii
abuzive „Împotriva bufonului” i‑a urmat, la patru ani după aceea, mult mai
moderata operă „Electorului de Saxonia şi Prinţului de Hesse cu privire la
Heinrich de Braunschweig” (1545), diferenţele de calibru dintre cele două
scrieri constând nu în schimbările la nivel mental, ci în modificările cir‑
cumstanţelor externe.103
Luther a fost un scriiitor polemic prin excelenţă, însă nu întotdeauna
spiritul polemic, contextul şi cultura epocii pot explica abordările sale
complexe, fie că se referă la evrei, anabaptişti, ţărani, turci sau popoarele
din jurul lui. Studiile psihologice realizate cu privire la personalitatea lui
Martin Luther pot diferi foarte mult, însă au un numitor comun: tratamen‑
tul aplicat în copilărie i‑a afectat într‑o anumită măsură starea de spirit, nu
neapărat starea mentală.

2.1. Limbaj injurios
Istoricul şi teologul elveţian Philip Schaff notează faptul că, deşi în
generaţia lui Luther scriitorii şi vorbitorii publici nu aveau un limbaj prea
cizelat, totuşi Luther, ca figură reprezentativă a protestantismului, a uzat
de cea mai injurioasă exprimare, atingând cel mai înalt nivel de vulgaritate
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al acelor timpuri semibarbare, ofensând oameni de cultură, persoane cu
bun gust şi alţi admiratori ai protestantismului timpuriu.104 Gradul de
vulgaritate din limbajul reformatorului poate fi observat în diferitele oca‑
zii şi împrejurări de pe parcursul vieţii şi activităţii sale, şi anume, atunci
când îi îndeamnă în scris pe adepţii lui să nu se mai numească luterani105,
atunci când îi îndeamnă pe oameni la o participare plină de imaginaţie
la evenimentele Bibliei106 şi când vorbeşte despre unul din locurile sale
de meditaţie şi revelaţie.107 Polemica faţă Biserica Catolică este prevalentă
în scrierile sale. Luther l‑a numit pe Papa Paul al III‑lea „Întunecimea
sa”108, iar la întrebarea dacă papa şi asociaţii săi sunt membri ai bisericii,
Luther a răspuns într‑un limbaj execrabil.109 Mai târziu, pe parcursul luptei
reformării bisericii, Luther a spus un nu hotărât întregului sistem papal, pe
papa catalogându‑l ca fiind Antihristul, ierarhia Bisericii Romane ca fiind
„biserica-desfrânată a diavolului”, arzând întreg corpusul de legi canonice
împreună cu bula papală care‑l excomunicase.110
Acelaşi tip de limbaj licenţios îl îndreaptă şi împotriva altor lideri religioşi
şi seculari contemporani lui. De exemplu, în seria de predici despre Fericiri,
prezentate la Wittemberg, interpretează mesajul lui Isus într‑un mod ori‑
ginal, însă și împotriva anabaptiştilor, a papistaşilor şi a evreilor, spunând
că în Evanghelia lui Matei, capitolele 5–7 „au căzut în mâinile porcilor şi
măgarilor vulgari, a juriştilor şi a sofiştilor care sunt mâna dreaptă a catâ‑
rului de papă şi a mamelucilor săi!” (face referire la Toma d’ Aquino şi la
Comelius Lapidus).111 În ceea ce îl priveşte pe Regele Henric al VIII‑lea,
Luther l‑a numit „plaga Angliei”, pe oponentul său catolic Johann Eck l‑a
numit „duhoarea de ţap a lui Aristotel’’, Nicolaus Copemic era „un astronom
ţicnit’’, pe fanaticul Müntzer l‑a numit „Satana de la Allstedt”, iar pe Aristotel
cu invective precum: mort, orb, blestemat, mândru şi învăţător păgân escroc.
Istoria care s‑a scris în această perioadă mai atestă faptul că sub influenţa
Renaşterii italiene în Europa s‑a impus o nouă modă demoralizantă. În
Germania femeile au început să se îmbrace într‑un mod extrem de sumar,
iar dansurile au devenit din ce în mai imorale. În această perioadă, Luther
a început să asemene Wittenbergul cu Sodoma şi Gomora şi să recunoască
faptul că diavolul a reuşit să facă din el un bun teolog. Aflat în această
situaţie ameninţătoare pentru creştinismul german, Luther se destăinuie
Katherinei (soţiei sale) pe un ton vulgar: „Sunt sătul de lume şi lumea este
sătulă de mine. Sunt ca un trunchi de copac bătrân şi lumea este ca un anus
gigantic, aşa că în curând ne vom despărţi.”112
Tot în ceea ce priveşte limbajul vulgar al reformatorului, biograful
Hartmann Grisar a descoperit că ori de câte ori Luther se afla în dispută
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cu prelaţii, cardinalii sau papa, cuvintele sale preferate prin care îşi revărsa
mânia asupra lor erau asociate cu conţinutul unei toalete sau al vomei.113
Este adevărat că Grisar, un istoric iezuit, a uzat de metode psihanalitice
freudiene pentru a‑l denigra pe Luther, introducându‑l pe reformator în
categoria patologicilor, clinic, o personalitate maniaco-depresivă posedată
de diavol. Cu toate acestea, scopul denigrator al lui Grisar nu scuză vulgari‑
tatea lui Luther. În altă ordine de idei, Mark Edward susţine că brutalitatea
şi vulgaritatea din limbajul lui Luther face parte dintr‑o strategie retorică
deliberată comună Evului Mediu.114
Cel mai uimitor aspect al vulgarităţii reformatorului constă în faptul
că uneori foloseşte chiar numele lui Dumnezeu în contexte nepotrivite,
asociindu-L cu expresii grosolane. Faptul acesta i‑a determinat pe unii
ca Bullinger şi Zwingli să îi respingă scrierile, să‑l critice şi să‑l acuze pe
Luther din cauza lascivităţii, a obscenităţii şi a murdăriei în ceea ce priveşte
exprimarea. Însă limbajul lui i‑a uimit nu numai pe cei doi amintiţi mai sus,
ci pe mulţi alţi cititori ai scrierilor lui care au comparat limbajul lui Luther
cu limbajul altor scriitori contemporani acestuia.115

2.2. Exortaţii la violenţă
Luther nu a folosit doar un limbaj licenţios, purtând culpa abuzului
verbal, dar a şi îndemnat, în repetate rânduri, la violenţă fizică. Nu a fost
un Robespierre al terorii din timpul Revoluţiei Franceze sau un Hitler al
Holocaustului, pe care mai mulţi analişti îl leagă ombilical de retorica lute‑
rană116, însă a exercitat o mare influenţă asupra maselor oprimate, asupra
prinţilor, asupra poporului german în general. Iniţial, ca răspuns la revoltele
ţărăneşti din 1525, conduse de Thomas Müntzer117 şi Balthasar Hubmaier,
şi la „Cele 12 articole”118, Luther mediază între lorzii şi ţăranii revoltaţi,
cerându‑le în numele Domnului să nu transforme Germania într‑un câmp
de război.119 În mai 1525, ca răspuns la atacurile violente lansate de ţărani
asupra castelelor conducătorilor, asupra mănăstirilor şi asupra bisericilor120,
Luther scrie Împotriva hoardelor de criminali şi de tâlhari ale ţăranilor.121
Deşi în expoziţia scrisorii reformatorul argumentează pe baze scripturis‑
tice că nu-i judecă pe ţăranii răsculaţi (conform Evangheliei după Matei,
capitolul 7), ulterior, fără prea multă logică discursivă, îi acuză frontal că
au folosit Evanghelia pentru a-şi justifica înşelăciunile: „ei jefuiesc şi răc‑
nesc ca nişte câini nebuni”.122 Mai departe, acesta justifică pedeapsa capi‑
tală, pe care o invocă asupra hoardelor răsculate, citând texte din cărţile
lui Iov, Ieremia sau Ezechiel.123 Luther îi îndemna pe principi să ia poziţie
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atât ca judecători, cât şi ca executori, să doboare la pământ, să stranguleze
şi să înjunghie. Ţăranii criminali merită pedeapsa cu „moartea trupească
şi sufletească” din următoarele cauze: nu sunt supuşi stăpânilor, aşa cum au
jurat, şi s‑au dedat la acte de vandalism pe care le‑au comis sub „auspici‑
ile” Evangheliei.124 Luther îşi continuă exortaţia împotriva ţăranilor care nu
vor să bage sabia în teacă, atrăgându‑le atenţia principilor electori că sunt
autorizaţi de Dumnezeu să folosească sabia pentru a reprima revolta (epis‑
tola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 4).125 „Dragi Seniori, aveţi
milă de acest popor. Înjunghiaţi, loviţi, ucideţi. Dacă muriţi făcând aşa, este
bine pentru voi! Muriţi ascultând de porunca lui Dumnezeu din Romani
13:1–2… .”126 Reformatorul127 lansează atacuri violente asupra iudeilor,
catolicilor, anabaptiştilor şi turcilor.

2.3. Raţiunea ca „desfrânată a diavolului”
De‑a lungul carierei sale, Luther a făcut nenumărate afirmaţii prin care
a defăimat şi a discreditat raţiunea, identificând‑o cu al şaselea simţ128 şi
poreclind‑o Frau Hulda.129 Din cauza faptului că în concepţia lui Luther
raţiunea este lipsită de eficienţă în a formula sau a stabili un adevăr, cri‑
ticii săi l‑au caracterizat pe marele reformator ca fiind un antiintelectual
şi un iraţional.130 Martin Luther, un profet Ilie al vremurilor de pe urmă
(Elias ultimi saeculi), s‑a întrebat şi el în spiritul lui Tertulian: „Ce are de‑a
face Ierusalimul cu Atena, Biserica cu Academia şi credinţa cu raţiunea?”.
El a caracterizat raţiunea ca fiară, duşman al lui Dumnezeu, desfrânată a
diavolului, sursă a răului şi a prostiei. De asemenea, în gândirea lui Luther
raţiunea este senzuală şi absurdă, afirmaţii care l‑au uimit nespus de mult
pe marele John Wesley.131 În ultima sa predică de la Wittenberg (1546),
Luther îşi continuă critica viscerală împotriva raţiunii folosind un limbaj
foarte vulgar.132 Este cunoscută şi ura lui iraţională pe care i‑o purta lui
Erasmus, identificându‑l pe acesta cu raţiunea. Marii filozofi şi scolastici
nu au scăpat de colimatorul reformatorului care a scris o carte împotriva
lor, intitulată Polemică împotriva teologiei scolastice. Pentru Luther, marele
Aristotel nu era decât şeful tuturor şarlatanilor, distrugătorul doctrinei
pioase, sofistul, ticălosul şi zeflemistul. A fost încadrat în rândurile celor
care se bâlbâie, inventează fabule şi luptă în mod public împotriva adevă‑
rului „ca o bestie păgână şi oarbă”.
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3. Luther despre turci şi evrei
3.1. Turcii prin ochii Vestului. Sursele
cunoştinţelor luterane despre turci
Bibliografii au identificat în jur de 2500 de scrieri din secolul al XVI‑lea
cu privire la ameninţarea otomană.133 Carl Golner, în capitolul „Imago
Turci. Herkunft und Name” („Imagini despre turci. Origine şi nume”),
demonstrează că turcii au căpătat origini şi imagini diferite, în funcţie de
interesul zămislitorilor de imagini. Pe de o parte, turcii înşişi şi‑au realizat
propriile imagini, pentru a-şi crea o sorginte nobilă, de care aveau nevoie
pentru a se impune ca o putere mondială. Turcii şi‑au asumat politica domi‑
nării mondiale ca urmare a ancestralei lor credinţe în propriul lor destin de
cuceritori ai lumii, în baza moştenirii imperiale a romano-bizantismului şi
în virtutea năzuinţei către universalitate a islamului.134 Majoritatea popoa‑
relor şi‑au comandat strămoşi imaginari, care mai de care mai prestigioşi.
Astfel, miturile originilor ocupă un loc semnificativ în dezbaterea istorică
contemporană.135
Marile personalităţi ale istoriei antice sau moderne au adunat în jurul lor
acea aură legendară, creaţie imaginară prin excelenţă, care au pătruns masiv
şi durabil în sensibilitatea colectivă a generaţiei de tineri, alimentându‑le
astfel imaginarul, orgoliul naţional şi nevoia de identitate şi identificare.
Alexandru, Augustus, Cezar, Traian, dar şi Napoleon, Petain, De Gaulle, ca
să ne mărginim la personaje prezente în manualele de istorie din timpurile
moderne. Fiecare popor posedă propriul său panteon, format din personaje
istorice reale sau strămoşi imaginari, pe care-i celebrează în momentele de
sărbătoare sau îi invocă în momente limită, spre a le depăşi.136

Potrivit lui Teodoro Spandugino şi J. Camerarius, Mehmed al II‑lea şi
Soliman I au comandat descendenţe nobile. Ei se considerau urmaşii tro‑
ienilor şi continuatorii bizantinilor137, negându-şi strămoşii păstori din
Tartaria. Aceste istorii comandate ating grotescul atunci când legenda
spune că dinastia lui Osman se trage din Isaac Comenos, care a fugit la
arabi şi s‑a convertit la islam. Mai mult decât atât, Paris este fratele turcilor,
iar Hector – eroul lor.138 Pe de altă parte, pentru a reanima spiritul cruci‑
adei, scriitori precum Gian Maria Angiolello, Nicola Sagundino, Johannes
Cuspinianus, folosind surse antice, dintre care unele contradictorii, i‑au
înrudit pe turci cu sciţii. Astfel s‑a zămislit imaginea unor oameni primitivi
şi săraci care trăiesc din vânătoare, fiind foarte cruzi. Ei reprezintă genera‑
ţia „noilor barbari” împotriva cărora nu poţi decât să ridici armele.139 Unii
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au argumentat că turcii descind din tătari, huni140, armeni sau iranieni.141
Originea biblică a otomanilor este influenţată de mitologie când se spune
că se trag din Ismael care a trăit în Arabia; prin urmare, turcii sunt totuna
cu sarazinii. Alţii cred că turcii se trag din curvia israeliţilor cu femeile
madianite (Numeri 25), chiar din Gog şi Magog (Ezechiel 38 şi 39).142
Adam Francisco alocă un capitol din cartea sa Martin Luther and Islam
modului în care era perceput islamul în Europa, începând cu secolul al
XII‑lea.143
Încă din secolul al XII‑lea musulmanii erau priviţi ca fiind nişte păgâni
idolatri depravaţi moral sau barbari inspiraţi de Satana, imagini pe care
creştinii le atribuiau pentru a lansa cruciadele în vederea eliberării Ţării
Sfinte. Coranul era considerat o erezie.144 Traducerile Coranului de către
Robert de Ketton (1114–1187) şi Riccoldo da Monte di Croce (1243–1320)
au fost considerate nişte parafrazări menite să distorsioneze imaginea sara‑
zinilor în disputele polemice ale epocii. Riccoldo da Monte di Croce scrie
tratatul Împotriva legii sarazinilor cu scopul de a instrui misionarii care
urmau să depună eforturi în convertirea musulmanilor. Călugărul domi‑
nican (din ale cărui scrieri se inspiră Luther) observă în tendinţele sexuale
deviante ale lui Mahomed învătăţurile hedoniste ale ereziei nicolaite, ca
atare îl numeşte pe profetul lui Allah homo diabolicus, iar islamul o legem
mendacissimam (lege amăgitoare).145 Mai mult decât atât, islamul căpă‑
tase o imagine apocaliptică la mai mulţi apologeţi şi hermeneuţi biblici.
Ei încercau să înţeleagă această religie eretică pe axa timpului profetic, din
punctul de vedere al venirii Antihristului. Călugărul cistercian Gioacchino
da Fiore (1135–1202) identifica islamul cu al şaselea corn al balaurului
descris în cartea Apocalipsei, capitolul 12. Nicolas de Lyra (1270–1349) şi
Paul de Burgos (1351–1435) identificau islamul cu fiara din pământ, din
Apocalipsa 13, al cărei număr profetic era 666. Spre deosebire de antago‑
nismul lui Nicholas, Paul subliniază şi lucrurile bune din islam, cum ar fi
faptul că nu sunt idolatri şi că nu încearcă să constrângă creştinii prin forţa
armelor sau prin ameninţarea cu moartea. Dimpotrivă, conchide acesta,
islamul propagă buna convieţuire cu creştinii, dacă aceştia îşi plătesc tri‑
butul („jizya”).146 Fratele german franciscan Johann Hilten (1425–1500) a
căutat să aşeze islamul pe axa profetică, deducând din cartea biblică Daniel,
capitolul 7 şi Apocalipsa lui Ioan că turcii – Gog şi Magog în profeţia biblică
– vor domina Europa în secolul al XVI‑lea. La scurt timp după aceste eve‑
nimente, musulmanii se vor converti la creştinism. Islamul va sucomba,
Antihristul urmând să apară după căderea Imperiului Otoman, înainte de
1651, atunci când lumea va ajunge la final. Bineînţeles că această hazardare
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profetică nu a fost străină reformatorilor Luther și Calvin. Ei au continuat
în aceeaşi logică profetică şi în acelaşi registru hermeneutic.
O altă sursă a imaginilor despre otomani au constituit‑o jurnalele
de călătorie şi tratatele descriptive. Peregrinul german Bernhard von
Breydenbach (1440–1497), care a călătorit în Ţara Sfântă, şi‑a intitulat
descrierea Peregrinări în Ţara Sfântă. Pentru Bernhard, Mahomed este
pseudoprofetul, primul născut al Satanei, care a încercat, cu ajutorul altor
eretici, să înşele lumea. Un alt tratat din care Luther se inspiră şi căruia îi
atribuia o mare autoritate în domeniu este cel scris de Georgius de Ungaria
(1422–1502) – Tratat despre obiceiurile, ceremoniile şi infamia turcilor.
Georgius, care identifică islamul cu teribila fiară din Apocalipsa 13, ase‑
menea predecesorilor lui, scrie tratatul pentru a-i informa pe creştini de
pericolul musulman.147
Theodor Bibliander a scris o antologie cuprinzătoare despre islam
– Machumetis Saracenorum principis vita ac doctrina omnis, quae &
Ismahelitarum lex & Alcroanum discitur – 1543 („Despre viaţa, doctrina
şi principiile sarazinilor – Legea ismaeliţilor şi descifrarea Coranului”) şi o
biografie anecdotică despre Mohamed – Ad nominis Christiani socios con‑
sultatio, quanam ratione Turcarum dira potentia repelli possit ac debeat a
populo Christiano – 1542 („Tratat cu privire la consultarea creştinilor – des‑
pre modul în care puterea nimicitoare a turcilor poate fi preluată de creş‑
tini”).148 El scrie că Mohamed, care a fost înzestrat cu multe daruri de la
Dumnezeu, s‑a predat Satanei ca să distrugă lumea. Sursele acestei reli‑
gii perverse provin din învăţăturile primite de la un călugăr nestorian din
Istanbul, pe nume Sergiu, şi de la un diacon iacobit din Antiohia, pe nume
Matei. Ambii erau eretici. Un alt izvor al religiei sunt învăţăturile iudaice cu
care Mahomed s‑a familiarizat în desele sale călătorii întreprinse în Egipt.
Bibliander adaugă că Mahomed a reuşit să unescă triburile arabe disparate
datorită pretenţiei că a primit mesajele religioase într‑o stare mistico-pro‑
fetică, de la îngerul Gabriel.149 Informaţii despre viaţa lui Mahomed mai
găsim şi în Cribratio Alkorani („O cercetare asupra Coranului”) de Nicolaus
Cusanus sau în Von geringem kerkommen schentlichern leben schmehli‑
chem ende des Turckischen abgots Machomets und seiner verdamlichen
und Gotsslesterischen Ler (1542). Cu toate că au existat noi traduceri ale
Coranului, care criticau traducerea parafrazată a lui Robert Ketton, cum
a fost cea a lui Juan de Sagovia, din 1458, Coranul lui Ketton a rămas o
sursă de primă importanţă printre scolastici.150 Philip Melanchthon eva‑
lua în acelaşi registru islamul, avertizându-şi cititorii: „Coranul este plin de
nebunia lui Mahomed”. Guilliaume Postel opina în opera Armonia lumii
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că, înainte de a respinge învăţăturile Coranului, trebuie să le cunoaştem
temeinic.151 Atât Postel, cât şi Bibliander, în ciuda mai multor remarci
defăimătoare, au apreciat foarte mult monoteismul islamului. Din cauza
respingerii divinităţii lui Isus Hristos, Bibliander afirma că islamul poartă
amprenta lui Nestorie şi Arie. Aceeaşi negare înseamna pentru luterani că
religia musulmană era falsă.152 Georgius de Ungaria descria societatea turcă
drept curată, ordonată şi modestă. Turcii se îmbracă modest, evită alcoolul
şi carnea de porc, consumând hrană sănătoasă: orez, pâine şi carne de miel.
Se îmbăiază de trei ori pe zi. Atât femeile, cât şi bărbaţii sunt bine educaţi,
studiază poezia, astronomia, filozofia, gramatica, logica, metafizica, geo‑
metria, retorica etc. Un mare dezacord printre autorii europeni îl consti‑
tuiau divorţul şi poligamia turcilor, care erau în contradicţie flagrantă cu
Biblia.153 O notă apreciativă era acordată toleranţei de care dădea dovadă
sultanul de la Istanbul. Luther era în dezacord cu opinia generală, punând
sub semnul îndoielii „libertatea” care nu îţi permite să te aduni în public şi
să-L mărturiseşti pe Hristos.
Recapitulând, sursele cunoştinţelor luterane cu privire la islam sunt
următoarele: Confutatio Alcoran – 1300 („Respingerea Coranului”) de
Riccoldo da Monte di Croce; Cribratio Alkorani („O cercetare asupra
Coranului”) a lui Nicolaus Cusanus; Tratat despre obiceiurile, ceremoniile şi
infamia turcilor – 1480 de Georgius de Ungaria; Coranul în limba latină, pe
care l‑a primit în 1542; Armonia lumii (1544) a lui Guillame Postel; anto‑
logia de texte islamice, în limba latină, scrisă de Theodor Bibliander etc.
Luther cunoştea bine şi tratatele de tip Turcica, ce circulau în epocă, fiind
„la zi” cu numeroasele neue zeitung.154
Deoarece Luther nu a vizitat Imperiul Otoman sau vreo altă ţară musul‑
mană şi nici nu a dialogat cu vreun musulman, sursele amintite mai sus
sunt de o importanţă vitală în înţelegerea percepţiei şi ostilităţii luterane în
raport cu islamul.

3.1.1. „Turcul” – „nuiaua mâniei lui Dumnezeu”
În timp ce armatele lui Soliman avansau spre porţile Vienei în 1528,
Luther avertiza că fiecare ar trebui să se roage ca această abominaţiune să
nu domnească peste ei şi să nu fie pedepsiţi cu acest „flagellum Dei”. În mod
paradoxal, acest „flagel al mâniei lui Dumnezeu” era şi „slujitorul furiei
Satanei”.155 George Forell susţine că acest paradox se încadrează în teologia
lui Luther cu privire la concepţia despre diavol: „Pentru Luther, Satana este
întotdeauna slujitorul lui Dumnezeu şi, încercând să contracareze lucrările
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Domnului, Satana Îl deserveşte pe Dumnezeu”.156 Turcii sunt şi slujitorii
Satanei – „sfinţii diavolului”157, deoarece nu au lansat atacuri pentru a se
apăra, ci din dorinţa de expansiune şi jefuire a teritoriilor care nu le apar‑
ţin. Ian Almond explică succesul militar al invincibilei armada a turcilor
prin asocierea acestora cu lumea şi tot ce este lumesc. Argumentul biblic
folosit de Luther sună astfel: „Scriptura este împotriva lumii şi a spiritului
ei; turcii urăsc Scriptura şi, în concluzie, lumea îi iubeşte pe turci”. Într‑o
ordine inversă progresului asigurat de Evanghelie, Luther interpretează
succesul armatelor musulmane ca un indicativ al lipsei lui Dumnezeu din
viaţa lor. A avea succes în această lume este o dovadă că aparţii acesteia. Ca
atare, puterea şi înţelepciunea turcilor şi a papei stau într‑o credinţă care
nu aparţine lui Dumnezeu; această abordare aparţine convingerii conform
căreia „oamenii pot să conducă lumea aceasta doar cu sabia”. Acumularea
de putere şi de succese în lumea aceasta este egală cu minciunile pe care
aceştia le proferează din Scriptură.158 Sigur că această ecuaţie a succesului
şi a înţelepciunii asociate cu spiriul lumesc nu anulează prima explicaţie
oferită de refomator, conform căreia turcii au succes din cauza păcatelor
creştinilor.
Turcii reprezentau „mânia lui Dumnezeu” împotriva popoarelor nepo‑
căite ale Europei. Peter Milius-Juhasz (1536–1572), unul dintre primii
organizatori ai Reformei din Ungaria, îi compara pe turci cu regele Iehu
din Biblie (2 Regi 10:28), devenind „biciul lui Dumnezeu” pentru „preoţii
lui Baal”, alungând din ţară „idolii, altarele, chipurile, veşmintele şi călugă‑
rii adulteri”.159
Rolul preoţilor şi al liderilor spirituali era acela de a arăta poporului
păcatele din cauza cărora au adus mânia şi dizgraţia lui Dumnezeu, mate‑
rializate prin corecţia aplicată de „teribilii şi barbarii turci”.160 Cu toate că
Luther nici nu a susţinut, nici nu a dezaprobat măsuri militare împotriva
turcilor, el a respins ideea unei cruciade, în favoarea unei lupte împotriva
păcatului, purtată pe frontul spiritual. De la amvonul din Wittenberg refor‑
matorul deplângea starea deplorabilă în care au ajuns teritoriile germane
cucerite de turci. El era convins că dacă Germania ar fi eliberată de tirania
barbarilor, ar ajunge într‑o stare şi mai rea. Îndemnul lui era: „să-i lăsăm
pe turci să fie turci!”.161 Preocuparea preeminentă a reformatorului nu era
cu privire la pericolul imperialismului otoman, ci ameninţarea papală din
interior. Unul dintre motivele reţinerii sale cu privire la cruciadă era fervoa‑
rea escatologică, şi anume, convingerea că sfârşitul era aproape. Înaintarea
turcilor în Europa era un semn concludent că istoria lumii se apropie de
sfârşit.

Reforma între cruce şi semilună

49

Heiko Oberman, un istoric de marcă al Reformei, era convins că
Luther se imagina pe sine ca fiind „profetul apocaliptic al timpului sfâr‑
şitului, aşezat la hotarul teribilei lupte dintre Dumnezeu şi Satana”.162 „A‑l
separa pe Luther de escatologia sa înseamnă ca teologia lui să nu mai
aibă sens.”163 Luther împrumută din cultura vremii sintagma „flagelul lui
Dumnezeu”, care era folosită încă din secolul al IX‑lea pentru a descrie
mânia lui Dumnezeu împotriva creştinilor nepocăiţi.164 Reformatorul ger‑
man împrumută două imagini medievale cunoscute despre sarazini de la
Sofronie (patriarh al Ierusalimului) şi contemporanii secolului al VII‑lea
care, în faţa pericolului iminent al invaziei califului Umar I, sunt convinşi
că Antihristul şi sfârşitul lumii erau aproape.165

3.1.2. Turcii ca Antihrist: „violenţi şi obsedaţi de sex”166
În Despre războiul împotriva turcilor, Luther era convins că invazia sara‑
zinilor în Imperiul Roman de Apus coincidea cu revenirea lui Isus.167 Având
ca bază cărţile biblice: Ezechiel, Daniel, Apocalipsa, Matei şi 2 Tesaloniceni,
acest spaţiu larg de interpretare a generat o imagologie vastă a musulma‑
nului otoman (a „celuilalt”) care era considerat Antihrist. Mai mult, Luther
descrie „turcii” ca fiind Gog şi Magog, două popoare („bestii”) care vor fi
dezlegate după mia de ani de recluziune a diavolului (conform Apocalipsa,
capitolul 20, versetele 7–9).168 Rădăcinile păcatelor turcilor se află în Coran
şi în doctrinele lui Mahomed. Portretul făcut de Riccoldo trivialului
Mahomed (aşa cum este prezentat şi în Cribratio Alkorani al lui Nicolaus
Cusanus) este reprezentativ pentru multe poveşti medievale despre „viaţa
profetului Mahomed”, în care imoralitatea sa juca un rol central. De aseme‑
nea, dezbaterea lui Riccoldo cu privire la învăţăturile coranice despre sex şi
căsătorie a fost reprezentativă pentru orice polemică antiislamică. Riccoldo
prezintă aşa-numitul Rai al musulmanilor descris în Coran ca fiind tocmai
argumentul împotriva originii sale divine: „Religia lui Mahomed se opune
lui Dumnezeu şi judecăţii sănătoase tocmai prin aceste pasiuni carnale exa‑
cerbate.”169 „Acest Mohamed este asfixiat de trupul femeiesc! Toate gându‑
rile sale, cuvintele şi lucrările sunt învăluite în poftele carnale. Acest om
este obsedat de sex, sex, sex.”170
O altă sursă a imagologiei luterane cu privire la agresivitatea şi sexu‑
alitatea turcilor o reprezintă poveştile transmise pe care orală în Europa
acelui veac. De la atrocităţile comise de turci în Constantinopol (1453) şi
până în zilele lui Carol Quintul, când Luther îl imploră în scris, în Despre
războiul împotriva turcilor, să-i apere de „distrugători” şi de „câini setoşi
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de sânge şi diavoli”, „turcii se poartă cu o mare cruzime faţă de prizo‑
nieri. Îi tratează ca pe nişte animale târându-i după ei pe cei care mai
pot merge şi omorându-i pe cei care nu se mai pot mişca, fie tineri, fie
bătrâni.”171
Evocând lamentarea cardinalului Basilios Bessarion (1403–1472) cu
privire la felul în care turcii se purtau cu captivii, „care erau măcelăriţi ca
animalele… iar copiii smulşi din braţele părinţilor pentru a fi puşi în lan‑
ţuri, ca sclavii”, putem observa cum se repetă anumite teme şi figuri de
stil la mai mulţi scriitori. Imaginea „turcilor cruzi”, asociată manuscrisului
Cucerirea (Constantinopolului) este perpetuată în timpul Renaşterii şi cris‑
talizată în timpul Reformei.172 Această imagine se va dovedi a fi foarte influ‑
entă în următoarele secole în descrierea teribililor turci ca fiind „flagelul lui
Dumnezeu” şi Antihristul. Atât descrierea cardinalului Bessarion, cât şi cea a
lui Aeneas Piccolomini173 despre distrugerea şi jefuirea Constantinopolului,
fac uz de manuscrisul Cucerirea, în care temele gemene despre violenţa şi
depravarea sexuală a cuceritorilor au fuzionat într‑o singură imagine des‑
pre „cruzii şi depravaţii turci”.174 Circulau şi poveşti despre cruzimea lui
Mehmet Cuceritorul care, fiind distras din treburile sultanatului de farme‑
cul şi frumuseţea uneia dintre nevestele lui, a poruncit ca aceasta să fie
ucisă. Cu toate că citea filozofi şi istorici antici, era crud şi libidinos, arzând
de dorinţa după băieţi şi fete (in mares et feminas equaliter ardebat). Era
oribil (horridus) şi atroce (atrox).175
La Luther aceste descrieri împlinesc o funcţie teologică şi polemică176,
dar şi apologetică.177

3.1.3. Turcii asemuiţi cu „papistaşii”178
„Cornul cel mic” din profeţia cărţii Daniel 7 este aplicat de Luther atât
la sistemul de guvernare papal, cât şi la mahomedani. Adam Francisco
numeşte una dintre interpretări „calitatea hermafrodită a cornului cel
mic”.179 „Ochii umani” reprezintă simbolic Coranul şi legile lui Mahomed
cărora le lipsesc cu desăvârşire „ochii divini”. Vorbele de hulă pe care acest
„corn” le rosteşte sunt învăţăturile eretice ale Coranului.
Cele două imagini: „sabia turcului” şi dispreţul faţă de familie – „depra‑
varea trupească” –, împreună cu negarea Cuvântului lui Hristos, formează
triada critică împotriva religiei lui Mahomed. Luther argumentează în
Despre războiul împotriva turcilor că, în conformitate cu învăţăturile
Coranului, aceste trei erori sunt la rang de cinste printre ei, şi anume:
minciuna, crima şi desconsiderarea familiei. Luther acuză papalitatea de
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aceleaşi erezii. Atât papalitatea, cât şi turcii sunt nişte mincinoşi, deoarece
ei neagă adevărul Evangheliei lui Isus Hristos:
Papa nu este mai evlavios decât Mahomed şi îi seamănă foarte mult, pen‑
tru că şi el laudă Evanghelia şi Sfânta Scriptură cu buzele, chiar dacă nu se
conduce după Evanghelie, ci şi‑a făcut o nouă lege şi un Coran, şi anume,
decretele sale.180

Luther a reacţionat cu astfel de declaraţii atunci când papa a decretat că
niciun om nu poate explica Scriptura, cu excepţia lui.181 Urmând eroarea
de a înlocui Biblia cu decretele sale, papa „le interzice oamenilor să citească
şi să interpreteze Biblia, aşa după cum turcii impun Coranul cu sabia. El
numeşte această interdicţie sabia spirituală.”182
Adaptând imaginea medievală a cavalerilor sarazini în ceea ce poate fi
numită imaginea nobililor turci, Luther recunoaşte că otomanii au şi cali‑
tăţi. Concret, reformatorul apreciază loialitatea de care ei dau dovadă în
comparaţie cu trădările şi cu conflictele dintre creştini, eficienţa guver‑
nului lor, reputaţia de a face şi fapte bune şi splendoarea ceremonială a
religiei lor: „Este ştiut faptul că turcii sunt credincioşi, prietenoşi şi atenţi
în rostirea adevărului. Cred că au chiar mai multe virtuţi decât acestea.”183
Poate tocmai datorită acestor calităţi, dar şi expansiunii militare, triumfului
politic şi chiar asimilării culturale, Marele Turc („El Gran Turco”) intră în
iconografia „bărbaţilor celebri”.184 Marele Turc îşi demonstrează măreţia în
persoana lui Soliman Magnificul (Kanuni-Legiuitorul). Ogier Ghiselin de
Busbecq, în „A treia scrisoare turcească” (1560), relatează detaliat obsta‑
colele pe care a fost nevoit să le îndure ca să‑l vadă pe Soliman plecând la
război, chiar şiretlicurile la care a recurs: să convingă paznicii, să forţeze
porţile, să escaladeze ferestre, pentru a se bucura în final, graţie unui bacşiş
consistent, de un post înalt de observaţie:
Mă vei întreba, poate, ce impresie mi‑a făcut Soliman. Vârsta îl apasă deja,
însă nobleţea înfăţişării lui şi postura întregului său trup erau demne de
măreţia unui imperiu atât de întins. […] Pentru vârsta lui (căci a împlinit
deja şaizeci de ani), se bucură de o sănătate destul de bună, cu toate că lipsa
de culoare din obraji e un semn al vreunei suferinţe ascunse. Umblă vorba
prin mulţime că la un picior ar avea un ulcer de nevindecat sau o cangrenă.
Însă paloarea aceasta de care am spus şi‑o maschează fardându-se cu roşu
în obraji ori de câte ori vrea să-i vadă pe ambasadori plecând cu o impresie
favorabilă despre starea bună a sănătăţii lui, fiindcă socoteşte că astfel, păs‑
trându-se viguros şi robust, principii străini se vor teme şi mai mult de el.
Am surprins atunci dovezi limpezi ale acestui obicei al lui: căci la plecarea
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mea, când m‑a poftit afară, înfăţişarea lui era cu mult mai altfel decât la
venire, când m‑a primit.185

Imaginea surprinsă de ambasadorul veneţian Tomasso Contarini în
1520, se concentrează asupra chipului tânărului suveran, remarcând nasul
acvilin, barba şi mustaţa abia marcate, părul mai degrabă deschis, consti‑
tuţia fizică delicată. Marco Minio, doi ani mai târziu, aduce câteva detalii
complementare: „Suveranul are vârsta de douăzeci şi trei de ani, un tempe‑
rament coleric şi tenul brun-palid. Are ochii înfundaţi în orbite şi poartă
un turban care îi acoperă în parte ochii, ceea ce îi conferă un aspect sum‑
bru. După opinia mea, trebuie să fie de statură medie, dar l‑am văzut întot‑
deauna aşezat, niciodată în picioare”.186 După lupta de la Lepanto, gravura
executată de Nicolo Nelli îl înfăţişează pe Marele Turc cu un turban enorm,
cu semiluna alături, înconjurată de inscripţia „SUPERBIA TURCHESCA”
(„trufia turcă”). Atunci când gravura este inversată apare adevăratul chip:
turcul este diavolul, inversarea necesitând exorcizarea.187
Încheind excursul şi revenind la Luther, aceste cuvinte frumoase la
adresa turcilor nu sunt rostite cu scopul de a preamări virtuţile lor. În rea‑
litate Luther a fost chiar mai zgârcit în aprecierea calităţilor turcilor decât
proponenţii imaginii cavalerilor sarazini, fiecare laudă fiind urmată de o
denunţare sau de un avertisment. În cazul citatului de mai sus, Luther pune
imediat în context aprecierea virtuţilor:
Niciun om nu este atât de rău încât să nu aibă şi ceva bun în el. Chiar şi o
femeie depravată poate avea calităţi pe care o femeie măritată nu le are. La
fel şi diavolul este îmbrăcat într‑o mantie, ca un călugăr, şi este un înger
de lumină, ascunzându-se în spatele unor lucrări ale luminii. Criminalii şi
jefuitorii sunt mult mai credincioşi şi mai prietenoşi unii cu alţii decât sunt
vecinii creştini unii cu alţii.188

Este posibil ca Luther să-şi dorit să fie corect în expunerea unei ima‑
gini cu defecte şi calităţi despre „celălalt”. Totuşi, în primul rând, portretul
nobilului turc a funcţionat ca un instrument retoric, pe care acesta l‑a folo‑
sit împotriva creştinilor decăzuţi şi, mai ales, împotriva corupţiei papale.
Comparându-i pe „papistaşi” cu turcii, Luther a intenţionat să-i damneze
pe cei dintâi, făcându-i, dacă ar fi fost posibil, să se ruşineze de faptele lor
murdare.
Cum a reuşit marele diavol (Mahomed) şi mult mai subtilul diavol (papa)
să-şi bată joc de instituţia căsătoriei; în timp ce imoralul Mahomed nu face
nicio încercare de a deveni virtuos, dimpotrivă, este un destrăbălat, papa
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– «virtuosul mincinos» – oferă o aparenţă de persoană evlavioasă, dar câte
soţii are, fără să mai ţinem cont de prostituatele sale? Toate acestea sunt
făcute în numele Domnului. Drept urmare, comparat cu papa, Mahomed
este un sfânt. Ştiind toate acestea, ar trebui să fim fericiţi cu privire la
Mahomed, arhivrăjmaşul creştinătăţii? Fireşte că nu. Creştinii ar trebui să
lupte împotriva vrăjmaşului dinăuntru – papalitatea.189

Mai mult decât atât, Luther îi asociază nu doar pe catolici cu turcii, ci
pe aceştia cu evreii, cei trei fiind tributarii filozofiei lumeşti care se opune
adevăratei teologii. Aceste trei secte nu pot accepta anumite adevăruri
nonraţionale ale credinţei creştine. De aceea, nu este surprinzător faptul că
unul dintre proiectele reformatorului era inventarea unui nou limbaj care
să transceadă limbajul filozofic, o limbă a credinţei, pe care musulmanii şi
catolicii n‑o vorbesc, o lingua nova protestantă.190
Luther a fost nu doar un exeget, teolog şi reformator, ci, într‑o oarecare
măsură, şi un om politic al timpului său. Pentru că a încercat prin mij‑
loace biblice, profetice, dar şi prin alianţe, să-şi salveze opera – Reforma
Protestantă.191

3.2. Schimbare de paradigmă. „Evreul imaginar” şi „evreul real”
Stereotipurile etnice nu reprezintă o descriere aievea a ceea ce exprimă.
În schimb, informaţiile oferite sunt importante din perspectiva zămislito‑
rilor de imagini. Avem nevoie de „ei” pentru a ne defini mai bine pe „noi”.
Ieronim Stoichiţă, în profunda-i analiză imagologico‑artistică, argumen‑
tează că, în timp ce Evreul devine Celălalt, abia atunci când se distinge de
Acelaşi (de Sine), ignorând şi negând sosirea lui Mesia. „Diferenţa” iudaică
s‑a conturat în cursul Evului Mediu printr‑o fizionomie stereotipă: pălăria
ţuguiată, nasul coroiat şi părul roşcat.192 Că evreul rămâne „Celălalt”, chiar
şi în vreme de toleranţă şi acceptare, o demonstrează lucrarea intitulată
Dreptate pentru evrei a rabinului Menasseh ben Israel, ale cărui legături de
prietenie cu faimosul pictor Rembrandt (pictura Sinagoga evreilor, 1648)
sunt bine cunoscute. Autorul evreu dezminte şi dezavuează drept invenţii
puerile şi calomnii toate istoriile despre furturi de copii creştini, profanări
de ostii (ostia – pâine nedospită, azimă care serveşte la cuminecătură în
cultul catolic şi în cel luteran) sau blasfemii săvârşite în faţa crucifixului.
Chiar şi în faţa acestor dezminţiri totale, în ochii autorului, evreul rămâne
„Celălalt”, deoarece este în permanenţă obiectul unui examen laborios din
partea Aceluiaşi: „Este de notorietate publică faptul că […] sinagogile sunt
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în general pline de creştini; aceştia urmăresc şi studiază foarte atent faptele
şi gesturile credincioşilor”.193
Andrei Oişteanu, în lucrarea sa Imaginea evreului în cultura româ‑
nească, argumentează că într‑un Ev Mediu în care inchiziţia nu a fost stră‑
ină de fenomenul manipulării imaginarului colectiv, evreul era demonizat
prin folosirea unor termeni proprii religiei sale: Sabatul şi sinagoga, pentru
a desemna întâlnirile nocturne ale vrăjitoarelor, unde erau profanate cru‑
cea şi ostia, unde era renegat Dumnezeu şi adorat diavolul în cadrul unor
„liturghii negre”, unde se produceau orgii sexuale şi acte rituale de infanti‑
cid şi canibalism. Cecil Roth subliniase deja din 1938, într‑un studiu, con‑
tradicţiile de profanare a ostiei, foarte răspândite în Evul Mediu: „pentru
a exista o profanare, ar fi fost necesar ca evreii să creadă în existenţa lui
Hristos în ostie şi să dorească cu adevărat să-I batjocorească corpul prin
chinuri”.194 Arderea pe rug era singura pedeapsă posibilă, simetrică şi anti‑
tetică arderii ostiei, şi nu era una simbolică – ea excludea orice posibilitate
de mântuire.195
Ecoul unei asemenea mentalităţi este reprodus de un vechi proverb ger‑
man: „Evreii sunt creştinii diavolului. Luaseră diavolii forme umane?”196
Iuda, prin actul trădării lui Isus, devine nu doar efigia evreului stereotip,
ci şi figura inconturnabilă a Celuilalt197, mijlocul preferat de deriziune.198
În opera lui Vittore Carpaccio, Lapidarea Sfântului Ştefan (1520), evolu‑
ţia imaginarului alterităţii, în diferite contexte istorice, adânceşte accen‑
tele inamicului: astfel, persecutorii primului imitator al lui Hristos, evreii,
capătă aspectul ameninţător al noului inamic, Turcul.199 În felul acesta alte‑
ritatea devine interconectată, imaginile mai puţin prietenoase, care stâr‑
nesc mai mult decât curiozitatea, trec de la evrei la otomani, de la ţigani
la africani. Evreul, ca Celălalt, devine Străinul, trezind sentimente de inse‑
curitate, teamă şi nelinişte. Evreul devine, prin excelenţă, în vremuri de
restrişte, când lucrurile ies din matca lor, simbolul perfect al sperietorii
sau ţapul ispăşitor.200 Ţapul ispăşitor este unul din simbolurile esenţiale
ale imaginarului politic. Vrăjitoarele la începutul epocii moderne şi evreii
din Al Treilea Reich ilustrează două cazuri‑limită ale unei tendinţe bine
înrădăcinate. Miturile de conspiraţie, care scot în evidenţă funcţia nocivă
a Celuilalt, se hrănesc din neîncrederea suscitată de Celălalt şi din inter‑
pretarea simplificată a istoriei, dramatizată şi explicată în conformitate cu
principiul cauzelor unice. Odinioară, marele conspirator era Satana, ajutat
de forţele oculte ale răului: infideli, leproşi, vrăjitoare, everei, eretici etc.201
Imagologia etnică poate fi un barometru socio-politic al vremii şi al
popoarelor (starea morală şi intelectuală). Încă de la început trebuie să
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precizăm că Luther a scris una dintre cele mai aprigi polemici împotriva
evreilor.202
La începutul carierei sale, Luther i‑a apreciat pe evrei deoarece se opu‑
neau Bisericii Catolice. El spera că îi va converti pe aceştia la noua credinţă,
însă refuzul lor a fost întâmpinat cu o violenţă verbală greu de imaginat.
Cititorii operelor sale au descoperit, cu stupefacţie, un limbaj aproape licen‑
ţios, de care reformatorul a uzat împotriva duşmanilor. Istoria ne obligă
să recunoaştem că acest fel de limbaj era destul de obişnuit în secolul al
XVI‑lea. Începând cu 1543, aceste scrieri defăimătoare au produs rumoare
şi consternare nu doar celor vizaţi, ci şi în rândurile reformatorilor. Spre
exemplu, Melanchthon şi Osiander s‑au arătat profund nefericiţi la citirea
acestor scrisori. Într‑o scrisoare adresată lui Martin Bucer, Henry Bullinger
opina că vederile lui Luther îi aminteau de inchizitori. Într‑un document
publicat spre finele anului 1543, bisericile din Zürich răspund public aces‑
tor scrieri pline de invective: „dacă ar fi fost scrise de un porcar şi nu de
un păstor de suflete, poate că l‑am fi putut înţelege măcar într‑o oarecare
măsură.”203
În marea controversă din Europa anilor 1510, cu privire la interzicerea
cărţilor evreieşti, tânărul reformator, împreună cu marele ebraist Johann
Reuchlin (unchiul lui Melanchthon), a fost de partea celor persecutaţi.204 În
1523, Luther scrie Isus Hristos S‑a născut evreu, tratat ale cărui cuvinte sunt
primite cu entuziasm de către toţi evreii din Europa. Într‑un stil satiric,
Luther ia apărarea evreilor:
Neînţelepţilor (proştilor) papi, episcopi, călugări şi sofişti, capete brute de
măgari, i‑aţi tratat în aşa fel pe evrei, încât oricine şi‑ar dori să devină creş‑
tin îşi doreşte mai degrabă să adere la iudaism. Dacă aş fi fost evreu şi aş
fi întâlnit conducători creştini aşa de prostănaci şi de neisprăviţi, mi‑aş fi
dorit mai degrabă să devin un porc decât un creştin...205

Mai departe, Luther îi îndeamnă pe creştini să trăiască adevărul pen‑
tru ca evreii, care sunt rude de sânge şi de credinţă cu Isus, să se întoarcă
la credinţa lui Avraam, Isaac şi Iacob. În aceeaşi scrisoare, el îi îndeamnă
pe confraţii creştini să nu-i mai trateze pe evrei ca pe nişte câini, interzi‑
cându‑le orice muncă sau afacere, orice relaţie cu ei, împingându-i astfel
spre cămătărie. În loc să-i tratăm după legea papală, mai bine i‑am iubi
cu dragostea lui Hristos. Iar dacă unii dintre ei se vor dovedi încăpăţânaţi,
va trebui să-i îngăduim, pentru că o parte dintre creştini este la fel.206 O
analiză întreprinsă de Thomas Kaufmann descoperă că evreii din vremea
lui Luther nu erau toleraţi în nici unul din oraşele unde acesta a locuit:
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expluzaţi din Eisleben (locul naşterii) în 1547; în Eisenach, unde Luther
a învăţat, evreii au fost toleraţi din 1510, dar fără dreptul de a se stabili; în
Magdeburg, un alt oraş unde Luther a învăţat, evreii au fost expulzaţi încă
din 1493 din ordinul episcopului; nici măcar un evreu nu a fost înregistrat
în Erfurt între 1453 şi secolul al XVIII‑lea; în Wittenberg, între Evul Mediu
târziu şi perioada Reformei nu este înregistrat nici măcar un evreu. În tim‑
pul lui Luther sloganul „fără niciun evreu” era o realitate normală.207 De
aceea, se cuvine a sublinia meritele lui Luther în diseminarea unui mesaj de
toleranţă şi de acceptare a evreilor.
În raport cu abordarea din prima scrisoare adresată evreilor, discursul
lui Luther capătă accente radicale şi denigratoare. În Despre evrei şi minciu‑
nile lor este dispreţuitor şi arogant. Evreii sunt blamaţi pentru că sunt avari
şi şireţi, dar nu şi creştinii din cauza cărora primii au fost cumva obligaţi să
dezvolte sistemul cămătăriei.208 Întrebarea firească a oricărui cercetător este:
„Care au fost factorii care au determinat o asemenea răsturnare de para‑
digmă?” Există mai multe abordări care încearcă să explice această schim‑
bare bruscă în axiologia evaluării luterane. Înrăutăţirea stării de sănătate
din anii senectuţii, frustrarea cauzată de obstacolele pe care Reforma le‑a
întâmpinat, divizarea acesteia în mai multe curente sau anumite experienţe
nefaste pe care reformatorul le‑a avut cu evreii, pot fi considerate încercări
de a explica aprecierile luterane antagonice.209 Este greu de stabilit care fac‑
tor a influenţat mai mult atitudinea reformatorului. Însă, factorul decisiv
este identificat de Luther, şi anume „obstinaţia” sau refuzul persistent al
evreilor de a se converti. Încă din 1520, anul scrierii tratatului Isus Hristos
S‑a născut evreu, reformatorul german se aştepta ca evreii să-L accepte pe
Isus.210 Motivul pentru care s‑a arătat binevoitor faţă de ei este menţionat în
scrisoare: „poate o să-i convertim pe unii dintre ei”.211 Ca urmare a reînce‑
perii studierii Bibliei în limbile în care a fost scrisă, entuziasmul evreilor a
crescut peste măsură, unii dintre ei fiind convinşi că apologetica lui Luther
anticipa prima venire a lui Mesia. Datorită „spargerii monolitului puterii
bisericii medievale”, gânditorii evrei considerau că minorităţile religioase
vor avea mai multe drepturi.212 Dincolo de aceste expectative pline de spe‑
ranţă, convertirile evreilor la Reformă nu aveau loc. Dimpotrivă, Luther
a fost informat despre eforturile misionare ale evreilor care făceau cate‑
heză cu creştinii, zvonuri care l‑au convins să scrie Against the Sabbatarians
(„Împotriva sabatarienilor”).213 În ambele tratate denigratoare el îşi exprimă
dezamăgirea cu privire la aşteptările sale. Wilhem Maurer demonstrează
în articolul său că Luther chiar în lucrările sale timpurii, scrise între 1513–
1515, aduce acuzaţii asemănătoare evreilor.214 El susţine că aceştia suferă
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încă mânia lui Dumnezeu din cauza respingerii Fiului lui Dumnezeu şi nici
bunătatea sau asprimea nu-i vor schimba. Mai mult, ei sunt duşmanii activi
ai lui Hristos, pe care-L defăimează şi Îl blasfemiază, diseminând influenţa
necredinţei lor chiar şi în inimile creştinilor. În ceea ce priveşte sistemul lor
de hermeneutică biblică, reformatorul german îi declară „mincinoşi”. De
aceea, ar fi greşit ca fraţii creştini să fie toleranţi cu astfel de oameni.
Aprecieri similare găsim şi în Lectures on Romans („Lecturi din Romani”)
din 1515–1516, unde el susţine că prezervarea literaturii ebraice este doar
pentru scop scolastic, nu pentru că ar avea de‑a face cu meritele iudais‑
mului. Pe scurt, perspectiva lui Luther cu privire la evrei este unitară atât
în debutul carierei, cât şi spre finalul ei. Intermezzo‑ul din 1520 poate fi
înţeles ca o modificare temporară a opticii lui Luther. În rest, atitudinea sa
cu privire la „chestiunea evreiască” şi stereotipurile negative care abundă în
lucrările sale pot fi „înţelese” în termenii culturii medievale.215
Încă din perioada patristică, scrierile polemice împotriva iudaismului
au creat o imagine destul de negativă evreilor. În aşa-numitul „Ev Mediu
întunecat”, din cauza încercării de unire a tuturor facţiunilor creştine, iuda‑
ismul care era oricum în contradicţie cu aproape toată enclava creştină,
era privit ca o anomalie. Prima cruciadă, deşi a fost destinată eliberării
Ierusalimului de sub tirania musulmanilor infideli, a sfârşit prin elibera‑
rea „cetăţii păcii” de sub jugul „infidelilor de acasă”. Ca atare, începând cu
anul 1096, istoria medievală este marcată de un nesfârşit val de persecu‑
ţii, pogromuri şi expulzări ale evreilor. Toate acestea au culminat cu ceea
ce Israel Abrahams, în studiul său clasic, numeşte „perioada neagră a vie‑
ţii evreilor din timpul secolului al XVI‑lea, un secol de ghetou şi degra‑
dare”.216 Să nu uităm decretul de expulzare din Spania (1492), din timpul lui
Ferdinand şi al Izabelei, urmat de convertirea forţată a moriscilor (musul‑
mani din Spania) şi a evreilor din timpul Inchiziţiei.
Este adevărat că lumea în care trăia Luther era una profund antisemită.
Mai mult, retorica antievreiască a lui Luther poartă amprentele scrieri‑
lor din timpul său. El se inspiră nu doar din documentele mai timpurii
ale controversei dintre J. Reuchlin şi J. Pfefferkorn. Reformatorul din
Strasbourg, Martin Bucer, publicase deja tratatul Despre evrei în 1539, din
cauza căruia era privit cu suspiciune de către evrei. Abordarea lui Bucer
este totuşi mai moderată. El scria că nu ar mai trebui construite sinagogi,
evreii trebuie să se abţină de la a-i mai insulta pe creştini, primii fiind
obligaţi să asculte predici creştine. Evreii trebuie să abjure tot ce a adă‑
ugat Talmudul la Biblie, să le fie interzisă orice afacere şi să fie obligaţi
să lucreze ca servitori. Evreii, potrivit lui Bucer, sunt vrăjmaşii credinţei
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creştine, la fel cum sunt papistaşii şi turcii. Pentru Luther, catolicii şi evreii
sunt duşmanii externi, care vin din afara mişcării protestante. Mark
Edwards spune că erau mai degrabă duşmani trataţi în contexte cu mize
politice. Epistolele îndreptate împotriva acestora sunt redactate la cererea
electorului Frederich, reflectând interesele politice ale acestuia şi ale Ligii
Schmalkalden.217 Spre deosebire de Bucer, atacurile luterane lansate viru‑
lent împotriva evreilor şi a sacramentaliştilor au fost declanşate din cauza
planurilor subversive demonstrate de aceştia.218 Ca atare, evreii ar trebui să
fie trimişi să locuiască cu turcii sau cu păgânii. În ochii lui Luther, Europa
trebuia să fie creştină.
Deşi pare ciudat, Luther se inspiră din cartea publicată de inamicul
cel mai fervent – John Eck – Refutation of a Jew-Book („Respingerea unei
cărţi evreieşti”). Luther este, de asemenea, încurajat de experienţa conver‑
tirii rabinului Victor von Carben, care scrie în 1511 De Vita et Moribus
Iudeorum Liberus („Despre viaţa şi obiceiurile evreilor”), şi de evreul care
s‑a convertit la luteranism, Anton Margaritha, care scrie Der gantze Jüdisch
glaub („Toată credinţa evreilor”). Evreii denunţă la autorităţile imperiale
scrierea calomnioasă, drept urmare aceasta este expulzată din Germania.
Cel mai important izvor al atitudinii lui Luther faţă de evrei este mentalita‑
tea vremii cufundată în superstiţie, în care evreii sunt cauza tuturor relelor
din lume. Vrăjitoria, otrăvirea apelor, distrugerea grânelor, profanarea celor
sfinte şi ritualurile de ucidere a copiilor creştini – de toate se făceau vinovaţi
evreii.219 Luther pune problemele de sănătate pe seama influenţei malefice a
evreilor. Atacul de cord pe care l‑a suferit pe 28 ianuarie 1546, într‑o iarnă
geroasă, pe când trecea prin Eisleben, şi valul de ger care s‑a abătut asupra
lui, sunt declanşate de cei peste 50 de evrei care locuiesc în acest orăşel.220 În
ultima predică din 18 sau 19 ianuarie, care are loc la Eisleben, Luther exorta
că evreii, rude de sânge cu Isus, fie ar trebui convertiţi, fie interzişi. Luther
opina că „sângele evreiesc” din secolul XVI este calitativ inferior celui din
vremea lui Hristos.221
Este greu de stabilit toate sursele antisemitismului (antiiudaismului)
luteran, cât reprezintă apanajul culturii de atunci, cât este apanajul dinami‑
cii teologiei luterane.
Nu doar că Luther împrumută din imagologia etnică (stereotipu‑
rile negative) a vremii, dar evidenţiază şi mai mult demonizarea evreilor.
„Faptele istorice sunt fapte psihologice” afirma M. Bloch.222 Există scolastici
care doresc realizarea unei analize psihologice, deoarece este fără echivoc
că Luther este depozitarul unei cantităţi deloc neglijabile de ură, pe care o
direcţionează împotriva evreilor, a papistaşilor şi a turcilor.223
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În prima parte a tratatului Despre evrei şi minciunile lor, Luther dezvă‑
luie falsa vanitate evreiască bazată pe legământul circumciziei şi pe lege.
Luther insistă că „îndreptăţirea” vine doar prin credinţă şi prin harul lui
Hristos. În a doua parte a scrierii, şi cea mai lungă, reformatorul optează
pentru un sistem literal de interpretare a Bibliei (a Vechiului Testament),
prin care profeţiile mesianice fac referire la Isus Hristos, pe care evreii L‑au
respins. Aici „geniul” literar al lui Luther explodează în exprimări defăimă‑
toare la adresa evreilor, dintre care cea mai puţin ofensatoare este „min‑
cinoşi”. În a treia parte a tratatului, Luther foloseşte arsenalul medieval al
superstiţiilor împotriva evreilor. Predicatorul german propune măsuri abu‑
zive – represalii împotriva „poporului Domnului”: arderea sinagogilor, dis‑
trugerea caselor, confiscarea cărţilor, reducerea lor la umila slujbă agrară şi,
„soluţia finală”, expulzarea evreilor din ţară. Din fericire, planul lui Luther
nu a fost primit cu prea mare entuziasm de către autorităţi. John Frederick
de Saxonia revocă evreilor anumite drepturi acordate în 1539. Philip de
Hesse interzice acestora sistemul împrumuturilor (cămătăria) şi îi obligă
să participe la slujbele creştine. Au fost şi electori, precum Joachim de
Brandenburg, care au luat partea evreilor, practicând o politică a toleranţei.
Istoricii protestanţi ai secolelor XVII şi XVIII au accentuat şi mai mult
„chemarea la toleranţă faţă de evrei” din scrierile timpurii ale lui Luther.
Eforturile pietiste dintr‑o epocă tolerantă a iluminismului au dat uitării
scrierile antiiudaice dinspre sfârşitul vieţii lui Luther. Înaintea apariţiei
celui de-Al Treilea Reich scrierile denigratoare despre evrei nu erau prea
cunoscute. Triumful naţionalismului socialist şi al ideologiei rasiste au adus
la viaţă aceste scrieri. Promotorii acestor mişcări socio-politice au început
să citeze masiv din scrierile lui Luther, pentru a demonstra că reformatorul
este de partea celor care doresc exterminarea evreilor.224 Chiar episcopul de
Turingia, Martin Sasse, celebra Noaptea Pogroamelor, în noiembrie 1938,
ca pe o împlinire a speranţelor luterane. În această zi de 10 noiembrie, ziua
de naştere a lui Luther, au fost arse sinagogi, acum când vocea Profetului
German, din cauza ignoranţei evreilor, s‑a transformat în cea mai puter‑
nică voce antisemită a timpului său.225 Nu este de mirare că la procesul de
la Nurnberg, maestrul propagandist antisemit, Julius Streicher, clama că în
locul lui ar trebui judecat şi condamnat Martin Luther.
În ochii lui Peter F. Wiener, un refugiat religios şi autor al cărţii Martin
Luther. Hitler’s Spiritual Ancestor („Martin Luther. Părintele spiritual al lui
Hilter”), care trăia încă sub auspiciile groazei, pe o construcţie genealogică,
Hitler este urmaşul lui Luther. Pentru el, Luther – „un demon antisemit”
– l‑a depăşit chiar şi pe Hitler în „chestiunea evreiască”. Cu toate acestea,
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din scrierile lui Luther nu desprindem în niciun fel ideea genocidului. În
abordarea „problemei evreieşti” Luther a fost un exponent al vremii sale,
un exponent al antiiudaismului. Potrivit lui Mark Edward, Luther i‑a luat
în colimatorul retoricii vulgare şi pe catolici, turci, dar şi pe protestanţi,
la fel ca pe evrei.226 Pe cale de consecinţă, putem deduce, spre exemplu, că
Luther a fost un antiprotestant? Luther, într‑adevăr, a scris destul de gro‑
sier împotriva sacramentaliştilor care negau prezenţa reală a Domnului
în azima şi în mustul împărtăşaniei. Ştim că a luptat împotriva Bisericii
Catolice şi, într‑o oarecare măsură, împotriva turcilor, însă lupta lui şi mai
viscerală a dus‑o, mai ales spre finele vieţii, împotriva evreilor. Este evi‑
dent că mesajul luteran despre evrei a influenţat în mod direct antisemi‑
tismul, sau, conform analizei lui Thomas Kaufmann şi Cristopher Probst,
antiiudaismul. Eric W. Gritsch, în cartea Martin’s Luther Anti-Semitism.
Against His Better Judgment, propune un Luther mai degrabă antisemit
decât antiiudaic, poziţionându-se pe contrasens faţă de avocaţii unui
reformator antiiudaic. Pentru Gritsch, antisemitismul este ură iraţională
şi ostilitate îndreptate împotriva evreilor.227 Antiiudaismul presupune res‑
pingerea unei religii. Şi, într‑adevăr, Luther a respins iudaismul ca religie,
însă aştepta ca evreii să-L accepte pe Hristos ca Mesia. Pentru un antiiu‑
daic, convertirea unui evreu este egală cu rezolvarea problemei. Prin con‑
trast, pentru un antisemit, ura este diseminată mai departe. Pentru naziş‑
tii antisemiţi a căror ură era clădită pe o interpretare istorică distorsionată
(antropologul cultural Joseph Arthur de Gobineau a împărţit umanitatea
între „arieni” şi „semiţi”, cei din urmă fiind inferiori) şi pe ştiinţa bio‑
logică de la începutul secolului al XX‑lea, îndepărtarea „malignităţii” a
fost posibilă doar prin „soluţia finală”. Atunci când gânditorii Germaniei
naziste şi ai Holocaustului vorbeau despre chestiuni antievreieşti din isto‑
ria Germaniei, ei apeleau la un antisemitism modern pe care îl regăsim
în retorica rasistă. Termenul a fost propus în 1879 de Wilhelm Marr. Spre
deosebire, antiiudaismul este o sintagmă premodernă, cu accente exclusiv
teologice.228
Mark Edwards susţine că imagologia luterană cu privire la evrei nu
poate fi corect înţeleasă dacă nu avem în vedere că polemica sa nu trebuie
descifrată în afara apocalipticii sale. Lumea lui Luther îşi trăia ultimele zile,
slujitorii diavolului care participau la asaltul final erau papistaşii, fanaticii,
turcii şi evreii. Reformatorul a privit ca pe o datorie sacră lucrarea de a
apăra Biserica împotriva tuturor acestor intruşi ai diavolului.229
Gândirea lui Luther asupra „chestiunii evreieşti” trebuie analizată în
contextul mentalităţii epocii sale, realitate care nu îl disculpă totalmente de
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această încărcătură morală. Trebuie să avem în vedere că argumentele lui
Luther nu au fost rasiste sau biologice, ci de natură teologică.
Merită aprofundată următoarea preocupare: există vreo cauzalitate
între scrierile defăimătoare ale lui Luther împotriva evreilor şi naşterea
Holocaustului? De asemenea, merită cercetată susţinerea pe care Biserica
Protestantă din Germania a acordat‑o Führerului, legătura dintre teologia
protestantă liberală şi diseminarea antisemitismului din timpul celui de-Al
Treilea Reich.230 Secolul XX a cunoscut prin comunism, fascism, nazism,
diferitele maniere greşite de folosire a istoriei, pentru legitimarea rasismu‑
lui, superiorităţii rasiale şi culturale.231

Concluzii
Portretele pe care Luther le‑a făcut turcilor, uneori paradoxale, au fost
influenţate în mod direct de ameninţarea otomană a armatelor lui Soliman
Magnificul, dar şi de scrierile care circulau în epocă: tratatul scris de călu‑
gărul Georgius de Transilvania, Respingerea Coranului a lui Riccoldo a lui
Montecroce, O cercetare asupra Coranului a lui Nicolaus Cusanus. Sunt de
acord cu Francisco Adam, care se disociază atât de poziţia lui Wolf, cât şi de
cele postulate de Fischer-Galaţi şi Hagemann. Wolf susţine că Luther este
exponentul perfect al epocii sale (inclusiv retoricii şi polemicii), în timp
ce Fischer-Galaţi şi Hagemann susţin că el a fost influenţat grosso modo
de epoca sa.232 Nu ar fi corect să îi acordăm reformatorului doar circum‑
stanţe atenuante, cum nu este în regulă să îi reproşăm unilateral afirmaţiile
contradictorii.
Imaginea despre turci a fost influenţată în mod direct de cauze externe,
reformatorul neavând tangenţe fizice cu aceştia. De asemenea, un factor
important este fundalul apocaliptic al teologiei luterane. Reformatorul
construieşte evaluarea islamului din perspectivă escatologică. Lumea lui
Luther îşi trăia ultimele zile.233 Se impune ca evaluarea imaginilor despre
turci şi evrei să fie făcută şi din această perspectivă. Mai mult decât atât,
analiza trebuie realizată şi prin prisma uneia dintre cele mai importante
paradigme teologice pe care le întâlnim în scrierile sale, şi anume, con‑
ceptul celor trei stări: spirituală, materială/politică şi realitatea conjugală.
Luther era convins că turcii atentau la aceste realităţi fundamentale ale
lumii şi ale ordinii create de Dumnezeu, ameninţând cu dispariţia religia
creştină şi societatea secolului al XVI‑lea.
Luther, prin definiţie, un scriitor polemic, a făcut exces de afirma‑
ţii contradictorii, dintre care amintim imaginea otomanilor care sunt
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superiori papistaşilor, atât în fapte, cât şi în sfinţenie. Spre deosebire
de otomani, evreii sunt zugrăviţi ca fiind „duşmanii interni”, alături
de papalitate, fără ca vreo cauză externă să desăvârşească acest tablou.
Într‑adevăr, Luther îşi schimbă puţin abordarea atunci când se convinge
că mahomedanii nu vor să creadă într‑un Hristos divin, care a făurit
mântuirea fiecărui păcătos, ci optează, la fel ca Biserica Catolică, pentru
o religie a salvării prin fapte.
Ian Almond se foloseşte de dublul sens al grecescului pharmakon: otravă
şi leac, pentru a introduce rolul ambiguu pe care îl joacă islamul în viziunea
lui Luther: diabolic şi divin, corupt şi pur, epitomul blasfemiei şi, simultan,
restauratorul sacrului.234 În răspunsul pe care Luther îl oferă ameninţării
otomane cineva nu poate oberva decât paradoxul conform căruia salvarea
ultimă se află în obstacol, duşman şi blestem, şi implicit, damnarea provine
din forme ale confortului generat de aliaţi, toată această realitate ambiguă
aparţinând misterioaselor şi enigmaticelor căi ale lui Dumnezeu.235
Fie că Luther i‑a luat în colimatorul imagologic pe europeni, pe evrei sau
pe turci, putem conchide fără echivoc că multiplele portrete pe care acesta
le emite sunt influenţate de stereotipurile Evului Mediu. Această cauzalitate
nu îl absolvă pe reformator de culpa rostirilor injurioase. Fie că sunt dam‑
naţi ca „teribilii turci” sau apreciaţi ca „nobilii turci”, aceste diferite faţete
fac parte din acelaşi stil imagologic complex care dezvăluie, într‑o epocă
„întunecată”, oameni cel puţin complecşi. Este imperios să amintim că tre‑
buie să fim atenţi în descifrarea „realului” din „imaginar”.
Decontextualizarea poate denatura şi mai mult sensul portretelor zugră‑
vite. Scoase din context, fără a se ţine seama că abordarea reformatoru‑
lui german a fost de natură teologică, nu de factură rasială sau biologică,
cuvintele sale au fost „folosite” ca pretext pentru exterminarea în masă. De
aceea, avem nevoie de multă prudenţă şi discernământ pentru a desluşi
cât mai bine „evreul real” de/din „evreul imaginar”. „Chestiunea evreiască”
luterană este tributară antisemitismului/iudaismului care abunda încă din
Antichitate, şi, mai ales, fobiei şi superstiţiei Evului Mediu.
Putem afirma, împreună cu specialiştii din domeniu, că Luther nu a
fost un antisemit în sensul terminologiei moderne, ci doar un antiiudaic.
Ţinând cont de toate circumstanţele atenuante ale epocii sale, de analizele
efectuate până în prezent, nu putem afirma, concomitent cu unii cercetă‑
tori, că Luther este o cauză pertinentă a făuririi „soluţiei finale”, dar nici nu
putem apela, împreună cu alţi scolastici din domeniu, la ritualul lustraţiei.
Luther nu a fost un supraom, ci un om supus limitelor epocii sale. Criticii
catolici tind să‑l plaseze pe Luther sub incidenţa afecţiunilor psihice, în
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timp ce scolasticii protestanţi îi acordă reformatorului mai multe circum‑
stanţe atenuante.
Scrierile lui Luther ne sunt pildă în ceea ce priveşte efectul dezastruos al
imagologiei etnico-religioase defăimătoare şi al puterii formidabile a mul‑
tiplicării şi amplificării „plăcilor grele de tipar” (stereotipurilor). În acest
sens, propunem metoda nuanţării „celuilalt” în detrimentul stereotipiei,
clişeului şi imaginii „alb-negru”.
Indiferent cât de diferit este „celălalt” în raport cu „noi”, avem datoria să
fim toleranţi într‑o lume care se reîntoarce în timp.

4. Biserica Ortodoxă în viziunea lui Martin
Luther. Disputa de la Leipzig (1519)
4.1. Introducere
Sub auspiciile aceluiaşi Luther, care a continuat şi chiar a adâncit profi‑
lurile stereotipice bine cunoscute secolului al XVI‑lea, au existat încercări
de apropiere a luteranilor faţă de ortodocşi, evrei şi chiar turci, ca o con‑
trapondere la confruntarea majoră dintre Biserica Catolică şi reformator.
Aceasta apropiere s‑a datorat parţial şi unei oarecare congruenţe doctri‑
nare dintre luterani şi ortodocşi, dar şi unei empatii reciproce declanşate de
suferinţa cauzată de persecuţia Romei şi, în cele din urmă, unei ignoranţe
parţiale a unuia faţă de celălalt.
Încă de la începuturile creştinismului, au existat tensiuni între bisericile
vorbitoare de greacă şi cele vorbitoare de latină. Tensiunea s‑a accentuat
atunci când Roma a proclamat axioma: „Roma locuta est, causa finita est”
(„Roma a vorbit, disputa s‑a terminat”). Având în vedere această dualitate
existentă în creştinism şi nevoia unui pol de sprijin, protestanţii au început
să exprime interes şi simpatie faţă de Biserica Ortodoxă. Luther avea nevoie
de „celălalt” pentru a-şi apăra propriile poziţii. Raportat la convingerile
personale, reformatorul era sincer în abordările sale misiologice destinate
ortodocşilor, turcilor sau evreilor.
În viziunea lui Luther, Biserica lui Hristos era mai mult decât comuniu‑
nea romană. Traducerea Confesiunii de la Augsburg în limba greacă arată
acest interes crescut. Odată cu traducerea Confesiunii s‑a deschis calea dia‑
logului între Vest şi Est. Melanchthon a jucat un rol poate şi mai important
în apropierea de lumea ortodoxă.236
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4.2. Scurt istoric al disputei de la Leipzig
În Dezbaterea Leipzig (iunie-iulie 1519), o dispută teologică între Martin
Luther şi Johann Eck, s‑au dezbătut subiecte precum purgatoriul, indul‑
genţele, penitenţele şi legitimitatea autorităţii papale. Graţie îndemânărilor
sale polemice, călugărul dominican (Eck) a încercat permanent să‑l pună
pe fostul călugăr augustinian (Luther) la stâlpul infamiei ereziei. Era con‑
siderată o erezie abominabilă negarea învăţăturilor unor părinţi bisericeşti,
şi cea mai nesuferită dintre ele, erezia ereziilor, era aceea de a nega auto‑
ritatea primatului papal şi a Bisericii Romane. Dezbaterile au avut loc sub
auspiciile prinţului George, un protector al catolicismului. Luther a înălţat
permanent principiul „Sola Scriptura” ca fundament al credinţei creştine,
în opoziţie cu papa care nu este menţionat niciodată în Biblie. În urma
dezbaterii, Papa Leo al X‑lea îl cenzurează pe Luther şi îl ameninţă cu exco‑
municarea din Biserica Catolică, în bula sa din 1520, Exsurge Domine, prin
care disidentului îi este interzisă orice formă de exprimare, scrisă sau orală.
În această controversă, în care primatul Bisericii Catolice este pus sub
semnul îndoielii, Martin Luther introduce în dispută Biserica Ortodoxă
(Die Griechische Kirche; Graeca Ecclesia). Luther privea Biserica Răsăriteană
ca pe un veritabil aliat în lupta împotriva romano-catolicismului, şi, la fel
ca pe evrei, îi vedea pe ortodocşi cel puţin într‑o alianţă evanghelică, dacă
nu ca pe nişte potenţiali convertiţi la Proto-Evanghelie. Luteranii erau de
acord că o misiune trebuia deschisă între popoarele balcanice care se aflau
sub jugul musulman. Ei mai observau şi punţi doctrinare comune între ei
şi ortodocşi, dintre care cea mai importantă era negarea primatului papal.
Pentru că se opuneau primatului papal, pentru că aveau diferende doctri‑
nare faţă de Vestul catolic, Luther i‑a privit cu ochi buni pe fraţii ortodocşi,
instrumentând dezacordurile lor doctrinare în disputa cu papalitatea.

4.3. Argumentul „Graeca Ecclesia” în disputa dintre Luther şi Eck
Vom urmări chintesenţa disputei teologice dintre Eck şi Luther, având
atenţia îndreptată către referirile la Biserica Ortodoxă. Subiectul dezbaterii
în jurul căreia gravitează referirile la Biserica Greacă este legitimitatea pri‑
matului papal.
Luther afirmă de la bun început, cu argumente din Scriptură, că Isus
Hristos este Capul Bisericii militante, de vreme ce Eck, potrivit lui Ciprian,
susţine că suveranul pontif de la Roma este capul unităţii ecleziei. Călugărul
dominican dublează imediat atacul citând din Sfântul Ieronim, conform
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căruia „dacă o putere extraordinară, superioară tuturor celorlalte, nu ar fi
fost acordată Papei, atunci în biserică ar fi fost tot atâtea secte câţi pontifi
ar fi existat”.237 Luther contraargumentează, susţinând că Biserica Romană
este progenitura Ierusalimului, care este mama tuturor bisericilor. Acesta
este momentul în care apare în avanscenă Biserica Ortodoxă, care este folo‑
sită în dialectica dintre cei doi pe post de instrument polemic. Luther con‑
tinuă tirul argumentului său retoric:
Să zicem că toţi credincioşii (cu excepţia disidenţilor protestanţi) consimt
Bisericii Catolice, acest lucru înseamnă că puterea suveranului pontif i‑a
fost acreditată printr‑un drept uman. Nici eu nu voi nega acest lucru, dacă
toţi credincioşii din lume sunt de acord cu privire la recunoaşterea suvera‑
nului pontif în persoana episcopului de Roma, Paris, Magdeburg; ca atare,
îl vom recunoaşte şi noi în virtutea recunoaşterii generale a Bisericii; dar
acest lucru nu s‑a întâmplat până acum, şi nici nu se va întâmpla. Chiar în
zilele noastre, Biserica Ortodoxă refuză să se încline Romei (nu a consimţit
la aşa ceva) şi, cu toate acestea, nu este considerată eretică.238

Încercând să răspundă lui Luther, care a introdus în dezbatere dreptul
uman al primatului papal, Eck va încerca, cu argumente biblice din Matei
16, să demonstreze că Petru – primul papă, este „piatra” pe care Isus va
zidi Biserica Sa („Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica mea,
şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18). Cu alte cuvinte,
acesta este dreptul divin al instaurării liniei papale. Mai departe, Eck
citează din Sfântul Augustin care, într‑una din epistolele sale explică drep‑
tul divin al lui Petru, şi anume că „piatra” se referea la apostol. Într‑o notă
de aparentă onestitate, Eck aminteşte şi despre un alt citat al lui Augustin,
în care „piatra” este interpretată ca fiind Hristos. Luther punctează bine
pe acest subiect, amintindu-i venerabilului doctor că Augustin spune de
mult mai multe ori că „piatra” este Hristos, şi într‑un singur loc vorbeşte
despre „piatră” cu referire la Petru. Oricum, Biblia abundă de versete în
care „piatra din capul unghiului” este Hristos. Dr. Eck trece prea repede
de la afirmaţii singulare la generalizare şi îl acuză pe Luther de aroganţă
şi încumentare împotriva tuturor suveranilor pontifi, conciliilor, iluştrilor
părinţi şi universităţilor. Problema este că acuzatul deţine argumente mai
solide decât acuzatorul. În ajutorul său sunt explicaţiile Sfântului Augustin
şi ale Sfântului Ambrozie, doi excelenţi doctori, care învaţă că „piatra” este
Mântuitorul. Luther expune şi argumente mult mai redutabile, şi anume,
Grigore cel Mare s‑a opus primatului absolut.239
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Ca răspuns, Eck aduce în prima linie de atac citate din Ciprian, Augustin,
Ieronim, Cristostom şi Papa Leo cel Mare, conform cărora termenul gre‑
cesc „petra” se aplică lui Petru. El întăreşte această interpretare aducând
în atenţie citate din Marcelus, Iulius şi Pelagius, conform cărora Biserica
Catolică este singura Biserică adevărată şi este zidită pe Petru, primul papă.
Apoi cardinalul îi condamnă pe Wycliffe, Marsilius şi Hus pentru că susţin
contrariul interpretării lor, şi anume, că piatra se aplică lui Hristos. Luther
se apără cu ajutorul principiului „Sola Scriptura”: „Dacă toţi părinţii biseri‑
ceşti l‑ar fi identificat pe Petru cu piatra din Matei 16, pasaje ca 1 Corinteni
3:11 sau 1 Petru 2:4 ne demonstrează că piatra nu poate fi Petru, deoarece
acesta s‑a lepădat de Isus”.240
Tandemul arhieretic, care apare la un moment dat în toiul disputei, este
format din Biserica Greacă şi husiţi. Eck îl consideră pe Luther un ere‑
tic husit care s‑a răzvrătit împotriva Bisericii. Aceste alegaţii de arhierezie
sunt considerate de Luther ca fiind extreme şi deplasate.241 Acuzaţiei că ar fi
patronul şi prietenul husiţilor, Luther îi răspunde relativ surprinzător: „că
nu are niciun respect pentru schismatici, nici măcar când aceştia susţin o
cauză dreaptă. El susţine că nu a luat şi nici nu a susţinut cauza husiţilor”,
ci mai degrabă i‑a adus în discuţie „pe grecii ortodocşi, în mijlocul cărora
sunt mulţi sfinţi care nu recunosc autoritatea papei de la Roma.”242 Încă o
dată putem sesiza rolul de neutralizare a argumentului „Bisericii Greceşti”
împotriva hegemoniei papale. Luther pare aprioric înfrăţit cu adevărata
Biserică, Biserica Ortodoxă. El îşi continuă seria de contraatacuri, pretin‑
zând cu argumente istorice că „la Roma exista o congregaţie catolică cu
20 de ani înainte ca Petru să ajungă în acel oraş. Decretele pe care Eck le
expune în susţinerea poziţiei sale sunt false şi nu au fost scrise niciodată de
martirii şi sfinţii cărora le sunt atribuite”243 sau că majoritatea covârşitoare
a interpretărilor nu se referă la Petru şi urmaşii lui de la Roma.244 Teologul
dominican îl acuză din nou pe Luther că, prin opoziţia arătată părinţilor
bisericeşti, reformatorul devine un husit. El continuă spunând că Biserica
Răsăriteană trebuie în mod necesar să fie eretică dacă primatul papal este
de origine divină. (Luther considera că această biserică nu este eretică, deci
un argument că primatul papal este de origine umană). Cardinalul Eck
replică imediat afirmând că grecii au fost priviţi adesea ca schismatici şi
eretici, Toma d’Aquino fiind unul dintre scriitorii care au scris împotriva
erorilor acestora.245
Dezbaterea cu privire la primatul papal continuă în aceeaşi notă discor‑
dantă. Fiecare continuă să construiască pe acelaşi eşichier. Luther citează
a nu ştiu câta oară episcopi răsăriteni care au respins jurisdicţia religioasă
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de la Roma: „Episcopii Asiei, Irineu şi alţii au respins autoritatea papei,
şi cei mai reprezentativi părinţi greci nu au fost niciodată sub autoritatea
papei”.246 În aceeaşi suită de argumente, Luther îl citează pe Ieronim:
Oriunde este un episcop, fie la Roma, Eugubium, Constantinopol,
Alexandria, datorită scaunului episcopal, este vrednic de aceeaşi cinste.
Influenţa bogăţiei sau sărăcia umilinţei îl poate face sublim pe cineva, pe
altcineva îl poate degrada (umili), însă toţi sunt succesori ai apostolilor.

Trecând în revistă chemarea lui Dumnezeu la slujirea preoţiei, Luther
îl citează pe Augustin, care osândeşte aroganţa şi îndrăzneala acelora care
acced (se impun) în scaunele ecleziastice prin ambiţie şi mândrie, în loc ca
fiecare prelat să aştepte până când este chemat, aşa cum s‑a întâmplat cu
Aaron.247
Eck desfăşoară din tezaurul său teologic multe interpretări eronate ale
marilor nume de părinţi bisericeşti, pentru a uza de autoritatea lor în dez‑
batere. Acest argument este surprins foarte bine de expresia fără noimă:
„Reim’ dich, oder ich fress’ dich!” („Ori rimezi ori te mănânc”). Mai mult
decât atât, acesta utilizează surse mai mult decât dubioase, precum scri‑
erile lui Dionisie Areopagitul sau ficţiunea Înălţarea Apostolilor ca fiind
genuine.248
Disputa continuă cu menţionarea unui capitol din Ciprian, unde sca‑
unul roman este numit scaunul petrin al Bisericii autentice. Ciprian, pen‑
tru a fi sigur că este înţeles, a dorit să explice această origine a primatului
papal din care se trag celelalte biserici şi episcopi; deci, de la Petru, capul
Bisericii, au primit toţi jurisdicţie religioasă, altfel nu ar mai fi devenit
nimeni preot, nici măcar la Ierusalim. Eck îşi continuă argumentul, spu‑
nând că nu va ştirbi strălucirea şi importanţa pe care Luther le‑a acordat
Bisericii Răsăritene, pentru că nu‑l va ajuta cu nimic din moment ce ferici‑
tul Ieronim, scriind din zona răsăriteană a imperiului, ne‑a lăsat, în prima
parte a epistolei lui, următoarea mărturie:
Biserica Ortodoxă este eretică deoarece a rupt în bucăţi haina dintr‑o
bucată a Domnului. Ieronim scrie: „Vulpile distrug vinul lui Hristos”. Aşa
că, Părinte, te rog să ne scuteşti cu menţionarea şi continua insultă pe care
ne‑o aduci pomenindu-i pe greci şi orientali, care au devenit nişte exilaţi
faţă de Biserica Creştină, atunci când au părăsit Biserica Romană.249

Eck continuă exprimarea critică la adresa Bisericii Ortodoxe folosind
chiar cuvinte injurioase:
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I‑am denunţat pe greci şi pe orientali ca pe nişte ticăloşi. Am replicat că de
foarte mult timp grecii nu au fost doar schismatici, dar şi eretici extremi,
după cum prea multele lor erori şi pretenţii obraznice enumerate în capi‑
tolul „De Summa Trinitate” o demonstrează, precum învăţătura lor despre
Duhul Sfânt, mărturisire, minciuna despre cei trei evanghelişti, şi multe alte
lucruri.250

Eck, care simte că Luther încearcă să-şi facă un aliat din ortodocşi, îi
atacă în cuvinte şi mai tari, acuzându-i de făţărnicie şi supunere prefăcută,
manifestate cu ocazia conciliului de la Florenţa din vremea lui Eugeniu
(1438–1439). Urmează fatidicele concluzii salvifice:
Dacă acestea sunt corecte, cine crede că puţini dintre noi vor fi salvaţi, cu
cât mai puţin se va găsi cineva să fie salvat în Turcia? – cu excepţia câtorva
călugări şi a adepţilor lor care continuă să asculte de Roma.
Doi ani mai târziu, ca replică la bula papală Exsurge Domine, Luther,
scriind despre felul în care un credincios ar trebui să ia Cina Domnului,
reintroduce discuţia despre Biserica Greacă. Practica din toată Biserica,
inclusiv practica Bisericii Ortodoxe este împotriva Bisericii Catolice. Cu
toate acestea, catolicii nu îndrăznesc să-i declare eretici pe ortodocşi.
Cum aş putea eu să nu sufăr când husiţii sau oricine altcineva sunt declaraţi
eretici, pentru că sunt de acord cu ambele învăţături despre Cina Domnului,
învăţătura lui Isus şi cea a lui Pavel, şi în total dezacord cu cea papală? Mai
mult decât atât, la conciliul de la Basel s‑a decis că ei au dreptate. Atunci,
de ce această bulă îşi condamnă propriul conciliu?… Afirm cu tărie că gre‑
cii şi husiţii nu sunt eretici sau schismatici, ci cei mai consacraţi urmaşi ai
Evangheliei de pe pământ.251

Luther declară că „ortodocşii cred şi predică ca noi”.252 Reformatorul
argumentează că aceia care îşi ridică scandaloasele voci până la ceruri şi îi
calomniază pe greci, numindu-i o sectă schismatică, tocmai ei sunt cauza
primară a diviziunilor. Luther îi privea pe ortodocşi ca pe un aliat împo‑
triva Antihristului de la Roma; ca atare, îi îndeamnă şi îi roagă pe aceştia
să reziste, împreună cu el, împotriva duşmanului şi „prin orice mijloace
să rămână constanţi credinţei lor”.253 Acestea sunt consideraţiile pe care
Luther le face cu privire la Biserica Greacă.
Care au fost motivaţiile apropierii de Biserica Ortodoxă? Emeritul
profesor George Florovsky declară că sunt două răspunsuri care trebuie
subliniate. În primul rând, reformatorii timpurii nu aveau vreo inten‑
ţie novatoare cu privire la doctrină, dimpotrivă, ei doreau purificarea
Bisericii de acele doctrine papale inovative care s‑au acumulat de‑a lungul
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timpului în Vest. Luther avea nevoie de un argument istoric şi doctrinar
solid în disputa cu Biserica Romană. Chiar dacă reformatorul german a
fost adesea critic la adresa părinţilor bisericeşti, el a găsit în scrierile aces‑
tora un aliat împotriva pretenţiilor papale.254 În al doilea rând, Florovsky
susţine că Reforma a avut şi o agendă politică cu implicaţii internaţio‑
nale. Unitatea Europei creştine era ameninţată permanent, continentul
fiind foarte aproape să se dividă iremediabil din cauza considerentelor
religioase. Alianţele politice şi uniunile confesionale erau la ordinea zilei.
Profesorul rus îndrăzneşte să afirme că nu ar fi o exagerare să afirme că în
secolul al XVI‑lea principală problemă a politicii internaţionale a repre‑
zentat‑o „chestiunea răsăriteană”.255 Protestanţii şi catolicii încercau să-şi
afirme supremaţia în Orientul Apropiat. De partea cui avea să se poziţio‑
neze Estul ortodox? Diplomaţii europeni de la Constantinopol erau foarte
atenţi la atitudinea şi poziţionarea patriarhului. Grecii încă căutau aju‑
tor din Vest împotriva invadatorilor musulmani.256 Ajutorul va veni de la
catolici sau de la protestanţi? Unitatea religioasă putea garanta stabilitatea
politică.

4.4. Încercări de dialoguri reformate cu
Scaunul de la Constantinopol
În acest context politic, urmând convingerea că ortodocşii sunt mai
aproape de protestanţi decât de catolici, Melanchthon a tradus în limba
greacă Confesiunea de la Augsburg, pe care i‑a trimis‑o Patriarhului de la
Constantinopol în 1559, la câţiva ani după moartea lui Luther. Acesta a
fost primul schimb de idei teologice între Wittenberg şi Constantinopol. În
această scrisoare trimisă Patriarhului de la Constantinopol, Melanchthon
apreciază fermitatea şi rezilienţa Bisericii Ortodoxe manifestate în perioada
ocupaţiei turceşti. Reformatorul a manifestat o grijă deosebită în traduce‑
rea termenilor scrisorii. Spre exemplu, traduce verbul „a fi justificat” cu „a
fi sfinţit”.257 Scrisoarea nu primeşte răspuns.
În 1573, Stephan Gerlach, capelanul Ambasadei Germane din
Constantinopol, a trimis o nouă scrisoare redactată de mai mulţi teologi ai
Universităţii din Wittenberg. Trei ani mai târziu, Patriarhul Ieremia al II‑lea
trimite un răspuns luteranilor, prin care îi invita pe protestanţi să adere la
adevărata Biserică, să accepte învăţătura celor şapte taine şi să renunţe la
principiul „Sola Scriptura”. În 1582, Crusius şi Osiander au trimis un alt
mesaj la Constantinopol în care ei afirmau că stau pe un teren mai solid
decât acela pe care este Patriarhul, şi anume, Cuvântul lui Dumnezeu.258
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Luteranii au trimis un al treilea mesaj, căruia Patriarhul i‑a replicat că dia‑
logul prietenesc poate continua, însă cel teologic a încetat.
Deşi corespondenţa este de factură calvină, merită să amintim contribu‑
ţia lui Chiril Lukaris la dialogul calvino‑ortodox. În vreme ce corespondenţa
din secolul al XVI‑lea dintre Scaunul de la Constantinopol şi Wittenberg
a presupus un dialog cu mize misionare, Mărturisirea lui Lukaris a pur‑
tat amprenta rezultatului calvinismului internaţional.259 Lukaris nu a fost
doar unul dintre cei mai străluciţi teologi ai secolului al XVII‑lea, ci şi un
mare păstor de suflete şi administrator. Lukaris era de acord cu reforma‑
rea Bisericii Ortodoxe, realitate care i‑a adus deposedarea din scaunul
patriarhal şi, în final, moartea. „Odată cu moartea lui şi cu anatemizarea
sa şi a Mărturisirii sale, atitudinea ortodoxiei răsăritene împotriva protes‑
tantismului a devenit clar conturată. Doctrinele promovate de Reforma
Protestantă, ca de exemplu: sola Scriptura, sola fide şi sola gratia, n‑au fost
acceptate într‑o biserică devotată tradiţiei, care proclama mântuirea exclu‑
siv prin oficiile sale”.260

Concluzii
Putem trasa câteva concluzii pertinente din disputa teologică de la
Leipzig. Pe de o parte, Biserica Ortodoxă pare, în primă instanţă, să joace
un rol de instrument apologetic. Instrumentul este folosit cu precădere
de Luther, care se aliniază aprioric ortodocşilor. Sigur, observăm că şi Eck
se foloseşte de al treilea exponent al dezbaterii pentru a-i acuza pe amân‑
doi de erezie. George Florowski susţine că „Graeca Ecclesia” a folosit ca
instrument polemic atât protestanţilor, cât şi catolicilor.261 Este demn de
notat faptul că fiecare teolog uzează de argumente contradictorii, citând
aproape aceiaşi Părinţi Bisericeşti. O judecată echilibrată este aceea că fie
polemiştii au folosit argumente pe jumătate false, fie autorii scrierilor s‑au
exprimat, pe alocuri, paradoxal. Istoria demonstrează că Biserica Luterană
şi Biserica Ortodoxă nu au mers la braţ pe drumul religios. Aşadar, circum‑
stanţele şi necunoaşterea „celuilalt” joacă un rol preeminent în obţinerea
unor demersuri de moment. Nu trebuie să uităm că ambele biserici se aflau
în captivitate, mişcarea luterană rezista „în faşă” domniei tiranului de la
Roma, în timp ce Biserica Ortodoxă subzista sub domnia sultanului.
Pe de altă parte, dacă luăm în considerare următorul citat:
De‑a lungul ultimelor două mii de ani, creştinii orientali care nu s‑au
aflat sub autoritatea Pontifului de la Roma, moscoviţii, ruşii albi, grecii,
boemienii şi multe alte popoare trăitoare pe meleagurile încântătoare ale

Reforma între cruce şi semilună

71

lumii, cred la fel ca noi, botează la fel ca noi, predică la fel ca noi, trăiesc la
fel ca noi.262
Pe baza ideilor din citatul de mai sus concludem că Luther era convins
de similitudinile doctrinare dintre propovăduitorii Reformei, husiţi şi cre‑
dincioşii ortodocşi.
Ortodocşii, la fel ca turcii, care prin incursiunile lor în Europa au con‑
solidat Reforma, distrăgând atenţia lui Carol al V‑lea de la rezolvarea „pro‑
blemei Germaniei”, au reprezentat mai mult decât un instrument apologe‑
tic în lupta cu Biserica Catolică. Luteranii au văzut în teritoriul Imperiului
Roman de Răsărit o rampă pentru lansarea misiunii.
Acest proiect luteran misionar, conform lui Daniel Benga, s‑a născut
în decursul dialogului dinte cele două părţi, el neexistând iniţial, aşa cum
se afirmă în scrierile polemice.263 Dacă aceste corespondenţe polemice
ulterioare dialogului dintre Constantinopol şi Tübingen (1573–1581) ar
fi asumate ca izvoare de studiu de sine stătătoare, atunci am avea o ima‑
gine falsă despre dialog. Pentru că fiecare tabără a interpretat tendenţios
datele în favoarea confesiunii din care face parte. Acelaşi profesor susţine
că luteranii au trimis la Constantinopol Confesiunea augustană pentru greci
(Confesssio Augustana Graeca) pentru ca patriarhul să-şi exprime părerea
faţă de aceste declaraţii de credinţă.264
Bazele dialogului propriu-zis au fost puse odată cu traducerea lui
Melanchthon a Confesiunii de la Augsburg, în limba greacă, şi expedierea
ei la Constantinopol. Deznodământul a fost acelaşi ca în cazul evreilor şi
otomanilor. Fiecare partidă a reuşit fructificarea unor avantaje pe termen
scurt. Pe termen lung, Biserica Ortodoxă a rămas aceeaşi biserică cu desti‑
nul ei implacabil, neluând în considerare că „Ecclesia semper reformanda”.

III.

Imagologie religioasă (etnică) şi
stereotipuri culturale în scrierile lui
Jean Calvin. Studiu despre turci

Introducere

C

ercetarea ne poartă mai departe printre profilurile imagologice des‑
prinse din tuşele unui scriitor reformator mai ponderat, cu mult mai
puţine puseuri şi accente polemice. Vom pune în evidenţă, încă o dată, sur‑
sele imagologice comune ale reformatorilor, la care fiecare şi‑a adus propria
contribuţie. Imagologia calvină trebuie analizată prin optica concepţiilor
fundamentale ale teologiei marelui reformator francez – dogma despre
teocraţie, (in)toleranţa, predestinarea, Dumnezeul Triunic etc. Mai mult,
umbrele şi luminile portretelor imagologice trebuie interpretate în nota
aceluiaşi context tumultuos al Europei ameninţate cu extincţia de „flage‑
lum Dei” şi de duşmanul din interior – papalitatea.

Recenzia istoriografiei
Istoriografia acestui subiect nu este foarte vastă. Merită amintite urmă‑
toarele studii: William W. Emilsen – „Calvin despre Islam”, Jan Slomp –
„Calvin şi turcii”, Robert White – „Castellio împotriva lui Calvin: turcii în
controversa despre toleranţa secolului XVI”, Stuart Bonnington – „Calvin şi
islamul”, Samuele Bacchiocchi – „Islamul şi papalitatea în profeţie”, Francis
Nigel Lee – „Calvin şi islamul”.
William Emilsen, în articolul său – „Calvin despre islam” – încearcă să
demonstreze că textele reformatorului despre turci trebuie interpretate în
contextul politico-militar al unui secol XVI în care ameninţarea otomană
era prevalentă, şi nu în nota ignoranţei calvine cu privire la subiect, aşa
cum este prezentat de George Huntston Williams.265 Calvin, într‑o scrisoare
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trimisă lui Gabriel Farel, în 1541, demonstrează că era foarte conştient de
rapiditatea incursiunilor turcilor în Europa şi de impactul politic asupra
supravieţuirii mişcării protestante.266 Este adevărat că Jean Calvin, spre
deosebire de Martin Luther, Philip Melanchthon sau Martin Bucer, dedică
mai puţin spaţiu acestui subiect, nescriind nici măcar un tratat sau o bro‑
şură pe marginea lui. În pofida imaginii de bigot intolerant, în ciuda unei
retorici a dispreţului la care apelează şi a modului didactic în care foloseşte,
în omiliile sale, imaginea turcilor zeloşi şi nemiloşi, există mai multe argu‑
mente care demonstrează o imagine mai pozitivă a lui Calvin cu privire oto‑
mani.267 În primul rând, datorită anumitor descrieri apreciative ale culturii
şi ale religiei turcilor, Calvin se aliniază unei culturi galice pozitive la adresa
turcilor. Clarence Dana Rouillard întreprinde un studiu despre imaginea
turcilor în Fraţa, în secolele XVI-XVII, bazat pe descrieri ale ambasado‑
rilor, diplomaţilor, comercianţilor care s‑au întors din călătorii din Africa
de Nord sau Mediterana. Acest corpus de scrisori descrie admiraţia pe care
francezii o purtau administraţiei, culturii şi societăţii otomane.268 Calvin,
de asemenea, în comparaţie cu lipsa de sinceritate şi de modestie a unora
dintre închinătorii din Geneva, era laudativ la adresa devoţiunii religioase,
răbdării, sobrietăţii, curăţeniei şi ospitalităţii de care turcii dădeau dovadă.
O a doua apreciere calvină la adresa turcilor era aceea conform căreia ei erau
parte din planul divin împotriva unei Europe decadente moral şi, de aceea,
nu trebuie să ne opunem lui Dumnezeu. Calvin era împotriva războiului cu
turcii. În al treilea rând, imaginea „bestiilor brutale” sau a „câinilor diavo‑
leşti” era mai favorabilă decât imaginile şi cuvintele întrebuinţate împotriva
lor în literatura vremii. Într‑adevăr, Calvin pare mai aspru cu închinătorii
protestanţi, folosind „biciul lui Dumnezeu” sau „vocea Domnului” în exor‑
taţiile sale omiletice (strategia retorică) îndreptate împotriva coreligiona‑
rilor din Geneva sau în lupta sa cu Biserica Catolică. Ca atare, Emilsen
ne face atenţi la decontextualizarea mesajului calvin despre islam, îndem‑
nându-ne să luăm în calcul această funcţie strategică a islamului ca „biciul
divin” prin care îşi mustră congregaţia sau sistemul catolic.269
Stuart Bonnington, în articolul „Calvin şi islamul”, porneşte în analiza
sa de la citarea unui studiu realizat de aşa-numitul „apostol al islamului”,
Samuel Marinus Zwemer (1867–1952), care definea religia islamică ca pe
„un calvinism al Orientului”.270 Pentru el, islamul şi calvinismul au multe
în comun. Ambele religii se opun compromisului şi jumătăţilor de măsură.
Ambele au fost „voci de trompetă” în vremuri grele, străduindu-se să
impună voia lui Dumnezeu la nivel social, religios, nu doar asupra bisericii,
ci şi asupra statului, nefiind doar sisteme de opinie. Amândouă subliniază
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alegerea suverană a lui Dumnezeu şi reprobarea. Amândouă au fost ini‑
ţiate de lideri puternici.271 Bonnington concluzionează corect că Zwemer
eşuează în analiza sa, deoarece nu prezintă criticile severe pe care Calvin
le aduce lui Mohamed, Coranului şi musulmanilor. Sub forma întrebării:
„A fost Servetus un călător şi un propovăduitor al islamului?”, Bonnington
încearcă să-şi clarifice sieşi, în primul rând, dacă unitarianul spaniol a fost
adeptul islamului. Negarea divinităţii lui Isus, a Trinităţii, dar şi a pedobap‑
tismului (botezul pruncilor), apartenenţa acestuia la un arbore genealogic
evreiesc şi la o cultură islamică în care a fost crescut, prezenţa unor ecouri
doctrinare islamice în teologia lui Servetus, „simţite” de unii teologi musul‑
mani, nu sunt argumente suficiente pentru a demonstra că medicul spaniol
se convertise la islam. De exemplu, negarea pedobaptismului este specifică
anabaptismului, fără să aibă vreo legătură cu islamul. Doctrinele susţinute
de Servetus reprezintă mai degrabă un sincretism religios. Predicatorul
unitarian, disimulat sub imaginea creştinului zelos, căuta, prin dogmele pe
care le disemina, punţi comune cu islamul şi iudaismul, în speranţa că reli‑
gia creştină va deveni mai „digerabilă”.
Bonnington, după o scurtă trecere în revistă a imaginii islamului ca „fla‑
gel divin” împotriva nepocăinţei europenilor, ne pune înainte un Calvin
tolerant faţă de islam şi sarazini versus un Calvin intolerant faţă de orice
abatere idolatră a creştinilor.272 Într‑adevăr, într‑o epocă în care idolatria şi
erezia erau pedepsite cu moartea, ca în timpul lui Moise, această postură
de avocat al toleranţei pe care Calvin o adoptă ne surprinde destul de mult.
Calvin devine un promotor al toleranţei faţă de cei excomunicaţi din bise‑
rică, pe care creştinii ar trebui să-i trateze cu milă, bunătate şi rugăciuni,
la fel cum ar trebui să se comporte şi cu turcii sau cu sarazinii.273 La scurt
timp după evenimentul „Servetus”, în comentariul său asupra capitolului
13 din Deuteronom, Calvin redevine avocatul pedepsei cu moartea pentru
idolatrii turci.274 De ce această schimbare de paradigmă? Poate din cauza
faptului că reformatorul se temea de o nouă erezie sau pentru că acesta
preluase întreaga putere în Geneva. Apreciem că Bonnington reuşeşte mai
degrabă o analiză teologică decât una istorică.
Germanul Jan Slomp, al cărui articol „Calvin şi turcii” a fost publi‑
cat prima dată în Dialogul creştino-musulman (1995), editat de Yvonne
Yazbeck Haddad şi Wadi Z. Haddad, ulterior fiind republicat în jurnalul
Studii despre dialogul interreligios (2009), oferă o imagine constructivă
despre abordarea lui Calvin cu privire la islam. Această imagine pozitivă
trebuie interpretată în lumina angajării autorului în dialogul interreligios,
în contextul angajamentului său în dialogul dintre creştini şi musulmani.
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Nu este niciun dubiu că o asemenea abordare şi un asemenea angajament
la dialog interreligios sunt condiţionate de o populaţie musulmană nume‑
roasă pe teritoriul Germaniei, Olandei şi al altor ţări europene, dar şi de
emergenţa partidelor antiislamice.
Teologul australian Francis Nigel Lee, în eseul său polemic, oferă mai
degrabă o colecţie de citate din scrierile lui Calvin. Însă, fără o analiză con‑
textualizată istoric, fără a ţine cont de instrumentul retoric de care uzează
Calvin, înşirarea pur şi simplu a unor texte din Calvin pune în lumină doar
demonizarea islamului.
În abordarea sa mai mult teologică (hermeneutică) decât istorică,
Samuele Bacchiocchi, bazat pe argumente din scrierile lui Calvin şi din
Sfânta Scriptură, încearcă să identifice islamul cu „cornul cel mic”, cu
unul dintre cele două coarne mici ale Antihristului descris în capitolul
şapte al cărţii profetului Daniel sau cu imaginea fiarei din cartea profe‑
tică Apocalipsa, capitolul 13. Reformatorul identifica cele două coarne ale
Antihristului cu islamul şi papalitatea.275

1. Profilul scriitorului. Aspecte critice din
viaţa şi teologia lui Jean Calvin
Calvin a fost unul dintre cei mai cunoscuţi legislatori, teologi şi teocraţi
ai Reformei Protestante. El nu poate fi judecat doar prin prisma „decretului
oribil”276, a „decretului monstruos” (doctrina predestinării) sau a discipli‑
nei draconice instituite în Geneva. În ce priveşte poliţia morală, Calvin sea‑
mănă mai degrabă cu reformatorul italian Savonarolla, decât cu papii. A fost
supranumit de diferiţi gânditori ai lumii scolastice „teologul” par excellence,
„Aristotel al Reformei”, „Thomas Aquinas al Bisericii Reformate”, „Papa de
la Geneva” etc. În ce priveşte emulaţiile sale de conducător al Bisericii, a fost
aşezat pe acelaşi eşichier cu Papa Grigore al VII şi Inocenţiu al III‑lea.277 Cu
toate acestea, a fost un inchizitor şi un persecutor intolerant, mâinile sale
fiind pătate de sângele ereticilor.278

1.1. Metoda hermeneutică
Calvin accentuează metoda „sensului autentic” al Scripturii în detri‑
mentul metodei alegorice. Metoda exegetică este produsul unui secol
întreg de umanism clasic, dintre care cei mai proeminenţi exponenţi au
fost: Lorenzo Valla (1407–1457), Guillaume Budé (1467–1540) şi Erasmus
(1466–1536). Calvin, instruit fiind în această metodă exegetică umanistă, a
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accentuat foarte mult literalismul textului sacru. De aceea, înainte de a scrie
orice comentariu, el s‑a asigurat că este sigur de ce a vrut să spună autorul
textului. Pentru el, Ieronim, Augustin şi Cristostom nu făceau altceva decât
să speculeze şi să alegorizeze.279

1.2. Doctrina predestinării
Deşi pentru Calvin predestinarea era legată de împlinirea planului lui
Dumnezeu în istoria lumii, de suferinţele protestanţilor persecutaţi şi, mai
ales, de făgăduinţele din Scriptură, totuşi această doctrină nu are suport
biblic.280
Radicalismul teologiei lui Calvin a fost dubla predestinare: Dumnezeu
i‑a sortit pe unii oameni să fie salvaţi, în timp ce pe ceilalţi i‑a predestinat
la damnare.281 Controversa cu privire la predestinare a izbucnit din nou
în 1550, imediat după ce fostul călugăr carmelit Ieronim Bolsec a deve‑
nit protestant şi a venit la Geneva ca refugiat. El denunţa public doctrina
predestinării, afirmând că: „o asemenea doctrină Îl face pe Dumnezeu
patronul criminalilor, şi mai rău decât Satana.”282 Mark Greengrass susţine
că această doctrină se pare că a mărit abisul separării într‑o Europă a secolu‑
lui XVI din ce în ce mai divizată.283 Oamenii aleşi sunt păstraţi întotdeauna
pentru Dumnezeu. Şi mai interesant este faptul că Dumnezeu nu i‑a ales să-i
mântuiască pe baza meritelor acelora despre care ştia mai dinainte că vor
crede în El.284 Deoarece „predestinarea nu este nimic altceva decât împărţi‑
rea dreptăţii dumnezeieşti”285, Calvin consideră că cine neagă predestinarea
Îl insultă pe Dumnezeu în mod deschis.286 Iar predestinarea lui Dumnezeu
înseamnă că pe unii El îi adoptă „în nădejdea vieţii (in spem vitae)”, pe când
pe alţii îi condamnă „morţii eterne (aeternae morti).”287 Calvin îi acuză pe
cei care consideră praescientiam (preştiinţa) lui Dumnezeu drept cauză a
predestinării.288 Pentru el, preştiinţa lui Dumnezeu nu intră în coliziune cu
predestinarea. Calvin defineşte predestinarea astfel: „Noi numim predesti‑
nare decretul veşnic al lui Dumnezeu, prin care a decis în Sine ce a dorit să
fie cu fiecare om (în parte)”.289 Aceasta este o afirmaţie teologică falsă care
invalidează întreaga operă de mântuire a lui Hristos. Predestinarea este un
act al suveranităţii divine. Reformatorul argumentează că acest act este o
taină pe care o vom descifra în veşnicie, de aceea trebuie luată ca atare, fără
a încerca să o explicăm.290
Gânditorul francez nu îl consideră pe Sfântul Patriarh Avraam un om
ales de Dumnezeu datorită vieţii lui căutătoare de adevăr, ci datorită predes‑
tinării sale. În consecinţă, el trage concluzia nefastă că toţi sfinţii Vechiului
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Testament au fost aleşi exclusiv datorită voii lui Dumnezeu, a predestinării
lor şi nu pentru că ei ar fi avut o viaţă aparte. El polemizează cu cei care Îl
consideră pe Dumnezeu un tiran291 din cauza predestinării, motivând că
Dumnezeu e drept, atunci când decide într‑un fel sau altul.292
Această doctrină ne induce un Dumnezeu nedrept, consecinţele acestei
erezii în teologia lui Calvin fiind numeroase.
În primul rând, Dumnezeu „a hotărât” căderea omului în păcat: „astfel,
primul om a căzut, pentru că Domnul a gândit că acest lucru este util, dar
de ce a gândit astfel, nu ştim. Totuşi, este cert că nu a gândit altceva decât că
a văzut că prin aceasta se aduce, după merit, slavă numelui Său”.293
În al doilea rând, el exclude responsabilitatea omului în păstrarea mân‑
tuirii oferite de Dumnezeu. Această teză neagă consimţământul omului
în alegerile pe care le face. Prin chemarea irezistibilă „vocationio efficacia
(chemarea eficace)” a celor aleşi, Dumnezeu îi predestinează pentru viaţă.
Calvin argumentează că pe cei hotărâţi să fie damnaţi, Dumnezeu îi face să
nu mai audă Cuvântul.294 Oamenii care nu pot asculta Cuvântul Său sunt
predispuşi să primească orice revelaţie şi autoritate pentru viaţa lor. Ca
atare, mergând mai departe pe firul acestui raţionament greşit, putem con‑
chide că naşterea islamului a fost voia divină pentru cei obstrucţionaţi de
Dumnezeu să audă cuvintele Evangheliei. De asemenea, „biciul otoman” a
fost predestinat de Dumnezeu să pedepsească păcatele Europei. Mahomed
a fost ursit de Divinitate să născocească o altă Evanghelie. Au fost predes‑
tinate unele popoare să devină creştine, iar altele să renunţe la Hristos în
favoarea unui crez oriental? Prin urmare, Dumnezeu este de vină pentru
necredinţă, pentru erezie şi pentru orice comportament deviant. El devine
„causa primara” responsabilă în mod direct de tot ce se întâmplă, culpă
a binelui şi răului, de vreme ce oamenii sunt simple marionete dirijate în
sforile Divinităţii. Deducem că Dumnezeu e „de vină” pentru necredinţa
oamenilor şi nu păcătoşii, care, din cauza atâtor păcate, nu mai sunt în stare
să simtă harul ceresc. Pentru că autorul nostru explică atât binele, cât şi
răul pe baza predestinării, fără ca oamenii să aibă de‑a face, în mod real,
cu sfinţenia, Dumnezeu îi mântuieşte „în mod discreţionar” pe unii şi îi
condamnă pe ceilalţi. Este greu să respiri în întunericul spiritual al teo‑
logiei lui Jean Calvin, darămite să o percepi ca fiind întemeiată pe Sfânta
Scriptură. Doctrina predestinării calvine rezonează mult mai bine cu fata‑
lismul, soarta sau ursita decât cu preştiinţa divină. Cu toate că reformatorul
a numit această teorie „fructul foarte dulce”, acesta s‑a dovedit a fi, în reali‑
tate, „un decret monstruos”.
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1.3. Geneva – „un hierapolis medieval”
Calvin şi‑a pus toată iscusinţa să transforme Geneva într‑un „Nou
Ierusalim” sau „primul stat al lui Dumnezeu pe pământ” – o veritabilă teo‑
craţie veterotestamentară.295 Reformatorul susţinea că numai prin pedepse
continue se putea clădi o societate morală, deoarece „Soli Deo Gloria”
înseamnă mai multă disciplină decât bunătate. Reforma se dorea a fi eli‑
berarea sufletului religios din „chingile” Papei de la Roma şi ale conciliilor.
Calvin, instituind de facto o nouă ortodoxie, cea protestantă, în locul celei
papale, le‑a răpit oamenilor acea „libertate a individului creştin” instituită
de Luther şi de Reformă.296 Potrivit lui Stefan Zweig297, acest mizantrop, pen‑
tru a depersonaliza şi mai mult individul şi a‑l supune colectivităţii, insti‑
tuie faimoasa „discipline” (disciplina bisericească) făurită în Consistoriu.
Acest organ miliţienesc a depăşit inchiziţia catolică care îşi trimitea iscoa‑
dele într‑o misiune abia în urma unui denunţ. Consistoriul practica o dis‑
ciplină aspră atât în viaţa de familie, în cea publică sau socială, cât şi în cea
religioasă. Bisericile erau despuiate de Maître Calvin nu doar de icoane, dar
şi de muzica orgilor din timpul slujbelor.298 Infamia infamiilor şi crima cri‑
melor pe care vreun cetăţean o putea comite între zidurile „Hierapolisului”
medieval era să critice în vreun fel domnia lui Calvin.
Având în vedere această realitate a dictaturii calvine, sloganul Reformei
– „Post tenebras lux” era mai potrivit inversându-i cuvintele – „Post lucem
tenebrae’’, deoarece în Geneva exista mai mult „tenebrae” decât „lux”. Nu
putem trece cu vederea aspectele pozitive ale disciplinei instituite de Calvin
în Geneva, cu repercusiuni asupra întregii Elveţii, însă partea tenebroasă a
ordinii stricte impuse îl transformă într‑un adevărat deformator.

1.4. „Decretum horrible”. Cazul Michael Servetus
Teroarea religioasă impusă de „Papa de la Geneva”, susţine Balzac, a fost
mai înfiorătoare decât toate orgiile Revoluţiei Franceze: „Furibunda into‑
leranţă religioasă a lui Calvin era moralmente mai închegată şi mai necru‑
ţătoare decât intoleranţa politică a lui Robespierre. Dacă ar fi avut parte de
un teren mai vast de acţiune decât Geneva, Calvin ar fi vărsat şi mai mult
sânge decât cumplitul apostol al egalităţii politice.”299 Răsfoind paginile
proceselor-verbale ale Consilului, ne putem face o idee despre metodele de
intimidare ale poliţiei morale.300
Demonizarea a fost una dintre feţele intoleranţei duse la extrem în
Evul Mediu. Cel care era diferit de tine era uşor etichetat ca fiind adversar,
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deseori fiind numit demon. De la Mahomed la Servetus, de la Thomas
Müntzer la papă.
Atât protestanţii, cât şi romano-catolicii credeau că era obligaţia cetăţea‑
nului să urmeze religia statului în care trăia (Cuius regio, eius religio), neas‑
cultarea putând fi pedepsită cu moartea. În 1553 Calvin îşi pătează pentru
totdeauna reputaţia. Un alt exilat, pe nume Michael Servetus, mânat de o
agasare nechibzuită, de o aroganţă şi o grandoare supărătoare, ajunge faţă
în faţă cu doctorul Genevei. Iniţial, Calvin îl toarnă pe acest eretic la acei
„papistaşi” pe care îi numeşte zilnic „ucenicii diavolului” şi care îi chinuiesc
şi îi ard de vii pe propriii săi discipoli. Calvin ştia prea bine de ce avea nevoie
inchiziţia ca să‑l ardă pe rug. De scrisori şi dovezi.301 Servetus, tezaurizator
al moştenirii iudaice şi islamice din ţara sa, Spania, se arată indignat de
doctrina convenţională a Sfintei Treimi, care nu poate fi găsită în Biblie. El
fusese deja condamnat de un tribunal iezuit ca eretic, condamnare înfăptu‑
ită cu ajutorul complicităţii lui Calvin. Disimulat în spatele Consistoriului,
decide că acesta trebuie să moară.302 El a încercat să convingă autorităţile
din Geneva ca mai degrabă să‑l execute pe Servet prin decapitare decât să‑l
ardă pe rug, o sentinţă mult mai dureroasă. Calvin a declarat cu mulţi ani
mai înainte, într‑o scrisoare, că dacă Servetus „creatura blestemată şi slabă
condusă de Satana, care vrea să-L conducă pe Duhul Sfânt după cheremul
lui”, „acest nou Mahomed”303 ar apărea la Geneva, nu ar scăpa cu viaţă. Cu
toate că erezia era pedepsită cu moartea în Evul Mediu, această realitate nu
poate scuza pe deplin comportamentul lui Calvin.

2. Imagologie calvină. Studiu despre turci
2.1. Profeţii falşi. Turci, evrei, păgâni şi papistaşi
Calvin a scris cel mai mult împotriva iudeilor. Pe următoarele locuri
se află anabaptiștii, romano-catolicii, turcii (musulmanii) şi păgânii.
Reformatorul şi‑a îndreptat criticile severe împotriva celor care tulbură
biserica. El era preocupat de onoarea lui Dumnezeu – de justiţie şi dis‑
ciplină într‑o epocă tulbure în care războaiele interne măcinau Europa.
Într‑o vreme când ameninţarea otomană crease adevărate psihoze.
În comentariul din cartea Deuteronomul, capitolul 4, versetul 8, Calvin
îi descrie pe cei care profanează Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind mai vino‑
vaţi decât turcii, papistaşii, păgânii sau iudeii:
Priviţi la turci care au reverenţă pentru religia lor. La fel sunt şi papistaşii.
Turcii şi evreii nu sunt mai împotrivitori lui Dumnezeu şi mai veninoşi
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în a desfiinţa doctrina mântuirii decât sunt papistaşii. Turcii sunt mai
puţini vinovaţi decât creştinii care aduc dezonoare Bisericii lui Hristos.
Când cineva, care a cunoscut Evanghelia apostaziază, el se comportă ca un
câine care nu are nimic sincer în el. El nu mai are simţământul prezenţei
lui Dumnezeu şi nici scrupule, ci este fermecat, după cum spune Pavel în
prima epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 4, versetul 2.304

Calvin susţine că în bisericile catolice preoţii ipocriţi predică doctrine
false. Prelaţii şi arhiepiscopii lor nu sunt „decât idoli şi icoane mute”.305 Cu
toate acestea, sunt atei care condamnă abominaţiunile papalităţii, în timp
ce ei sunt depozitarii unor erori şi mai mari.306
Dogma predestinării, prin prisma căreia putem descifra aproape toată
teologia calvină, comportă foarte multe paradoxuri. Cel mai evident este
acela că ereticii se pot detaşa de eroare doar dacă acceptă Cuvântul lui
Dumnezeu. Cum să te debarasezi de eroare dacă ai fost sortit să accepţi
minciuna şi să fii osândit? Această „logică” ne dezvăluie un Calvin care nu
se află în proximitatea Logosului, a Cuvântului întrupat – Isus Hristos şi a
Cuvântului scris – Sfânta Scriptură. Nu poţi avea o logică sănătoasă fără
Logos.
Calvin îi avertizează pe creştini să nu fie curioşi la învăţăturile false,
deoarece acestea reprezintă cauza căderii multora de la credinţă. „Profeţii
mincinoşi au decis să amestece eroarea cu adevărul, realizând un sincretism
între învăţăturile Bibliei şi ale Coranului, între cele păgâne şi cele papale.”307
Celor mânaţi de o astfel de curiozitate morbidă şi de o imaginaţie disfunc‑
ţională, susţine Calvin, intrând din nou în avanscenă eroarea predestină‑
rii, Dumnezeu le‑a trimis starea de confuzie, ceea ce îi absolvă de orice
culpă. Citită superficial, această declaraţie pare să aşeze responsabilitatea
asupra acelora care deviază, însă, cu încăpăţânarea caracteristică, Calvin
revine aproape obsedant la dogma predestinării.308 El îşi apără doctrina cu
Biblia.309 Aceste erezii nu sunt diseminate fără ca Dumnezeu să hotărască
mai întâi (fără decretul lui Dumnezeu). Eroarea nu se va atinge de cei aleşi
şi este permisă în biserică doar cu acordul Celui de sus care supraveghează
totul. Teologul de la Geneva continuă raţionamentul care sfidează logica:
„Vine răul de la Dumnezeu?” La această întrebare răspunde cu o altă între‑
bare: „Ispiteşte Dumnezeu pe cineva? Da, El ne încearcă. Dar atât noi, cât
şi El, vom triumfa”.310
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2.2. Mahomed – „blasfemiator oribil”. Turcii – „bestii brutale”
În viziunea lui Calvin, Mahomed, care pretindea că „a primit toate reve‑
laţiile din cer (cf. cartea Deuteronom, capitolul 13, versetul 15 şi capitolul
18, versetele 10–22)”311 este un „blasphemateur detestable”312 – „un apo‑
stat care i‑a îndepărtat pe turci de Hristos”.313 Ereziile lui sunt ascunse sub
pretextul că ar aduce în atenţia oamenilor Evanghelia – ultima revelaţie a
lui Dumnezeu. În realitate, aceasta este Evanghelia lui Mahomed.314 Tirul
injuriilor calvine continuă nestingherit aruncând oprobriul asupra acelora
care „au întors lumea cu susul în jos” şi care seamănă zâzania (gr. zizanion
= neghină), numindu-i „câini muţi şi porci” care predică de la amvoanele
bisericilor.315 În aceeaşi tonalitate, „reformatorul” îi etichetează pe musul‑
mani drept „poures bestes”316 (bestii brutale), care din cauza aceleiaşi curi‑
ozităţi diabolice din care se alimentează şi papistaşii, îşi ocupă mintea cu
stupidităţi precum cea a unei revelaţii superioare Bibliei. Din cauză că
„Mahomed le‑a dat să soarbă cupa visurilor sale diavoleşti şi s‑au îmbătat”,
musulmanii sunt numiţi „câini diavoleşti care de o mie de ani s‑au îmbătat
cu prostiile lor”.317 Musulmanii sunt înşelaţi de spirite false.318
Catolicii se închină lemnului şi pietrei, iar musulmanii acceptă Coranul
lui Mahomed deoarece „Dumnezeu i‑a orbit în prostia lor”, dar „… este
justa răzbunare a lui Dumnezeu pe care a dat‑o unor minţi încăpăţânate
şi destrăbălate”.319 Din moment ce aceşti necredincioşi nu şi‑au exercitat
liberul arbitru, Calvin greşeşte lamentabil acuzându-i de erezie.

2.3. Islamul unitarian versus creştinismul trinitarian
În viziunea lui Calvin, religiile monoteiste precum: islamul, iudaismul
şi romano-catolicismul susţin că există un singur Dumnezeu, însă ele se
închină unei marionete. Papistaşii se bat cu pumnii în piept clamând că
se închină Făcătorului Cerului şi al Pământului, în realitate ei se închină
idolului lor unitarian: „ …aşadar turcii, iudeii şi alţii asemenea lor au pus
un idol în locul lui Dumnezeu. Un idol unitarian în locul unui Dumnezeu
triunic, Elohim al Vechiului şi Noului Testament.’’320
Evreii susţin acelaşi lucru, deşi L‑au urât şi respins pe Isus Hristos.
„Iudeii orbi’’ sunt blamaţi de Maître Calvin pentru că nu văd legătura dintre
profeţiile Vechiului Testament şi Isus Hristos. Ironia sorţii este că el însuşi
a fost etichetat de către teologii facultăţii din Wittenberg ca fiind „iudaiza‑
tor”. În 1593 s‑a scris un pamflet împotriva metodei sale de interpretare a
Scripturii şi a lui „Calvin iudaizatorul”, care căuta întotdeauna „adevăratul
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sens” al hermeneuticii biblice, un sens prea literalist: „Calvin iudaizatorul,
din cauza interpretării sale, a corupt cele mai clare pasaje biblice cu privire
la Trinitate, Dumnezeirea Domnului Isus şi a Duhului Sfânt, inclusiv a pro‑
feţiilor despre venirea lui Mesia, naşterea Sa, suferinţele, învierea şi înălţa‑
rea la dreapta Tatălui, într‑o manieră detestabilă.”321 Calvin a fost influenţat
foarte mult de umanismul secolului său, în mod special cel erasmian.
În lumea întunecată a Evului Mediu, Calvin nu admitea că ar putea
exista pluralism religios sau libertate de gândire şi expresie. Propoziţia de
mai sus, aşezată în paradigma Reformei Protestante a secolului al XVI‑lea,
nu face altceva decât să ne devoaleze un exponent al îngrădirii religioase
şi de gândire. Calvin preia literalmente coerciţiile şi supliciile veterotesta‑
mentare.322 În sistemul teocratic instituit la Geneva, vocea disonantă a ere‑
ticului indezirabil Michael Servetus trebuia adusă la tăcere.
Musulmanii au aşezat „marioneta Mahomed”323 în locul lui Isus Hristos,
cu toate că ei aveau cunoştinţă despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Aceşti
eretici care pun în dreptul numelui „Dumnezeu” tot felul de imaginaţii sunt
„diavolii propriilor născociri”.324 Aceşti plăsmuitori de pseudoreligii („un
ipocrit care născoceşte o nouă religie, aşa cum s‑a întâmplat cu Papalitatea
Romană… sau să aducem în discuţie Coranul lui Mahomed”) sunt condam‑
naţi de Calvin la moarte, pentru că „Aşa ne‑a poruncit Dumnezeu!”325
În declaraţia din cartea Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, adresată
israeliţilor cu 1400 de ani în urmă, Moise le‑a spus: „Le voi ridica din mij‑
locul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui
şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu”. Noul Testament Îl identifică fără
echivoc pe acest profet cu persoana lui Isus (Faptele Apostolilor, capitolul
3, versetele 22–26; capitolul 7, versetele 37–59). Cu toate acestea, islamul
susţine că profeţia din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15 profetiza apa‑
riţia lui Mahomed în anul 600 A.D. În Comentariul asupra Pentateuhului,
dr. Calvin explica Deuteronomul, capitolul 33, versetul 2 ca fiind o referinţă
deja împlinită ca timp, nicidecum un eveniment care va avea loc în viitor.
Această profeţie nu poate fi aplicată la apariţia lui Mahomed în Muntele
Paran (Muntele Faran din apropierea Meccăi). În schimb, profeţia se aplică
unui eveniment din trecut, când Dumnezeu a dat poporului Său şi lui
Moise, Legea Sa, la Muntele Sinai.326
Scolasticul musulman Sayed Rashid Ahmed clamează că profetul din
Deuteronom este Mahomed:
Profetul era, desigur, Profetul prezis de Moise (cartea Deuteronom, capi‑
tolul 18, versetul 15; capitolul 33, versetul 2). Este evident că nici Isus,
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nici Ioan Botezătorul nu era «Profetul». Oricine ar fi acesta, ei nu erau
(Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetele 19–25). Această personalitate era
gata să apară, şi, în cele din urmă „a strălucit din M. Paran” aproape cu şase
sute de ani după acest episod… Mahomed s‑a născut, Aleluia!327

Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 19–25 şi 6:14 reprezintă
împlinirea profeţiei din cartea Deuteronom 18:15 în persoana Domnului
Isus. Un profet mai mare decât Moise S‑a născut în poporul lui Dumnezeu.
În textele din aceeaşi Evanghelie a lui Ioan 14:16; 14:26; 15:26 şi 16:7–15 nu
există niciun argument că Mahomed este Paracletul promis, dimpotrivă,
conform interpretării biblice ortodoxe, catolice şi protestante, Paracletul
făgăduit este Duhul Sfânt pe care Isus Îl va trimite în curând de la Tatăl Său,
Mângâietorul promis copiilor Săi de pe pământ.328 Pentru Calvin, cuvântul
„Mângâietor” (gr. Paraclet) se aplică atât Duhului Sfânt, cât şi lui Hristos.329
Calvin continuă argumentul biblic citând din cartea Faptele Apostolilor,
capitolele 3 şi 7, unde apostolul Petru a aplicat ceea ce vorbea Moise despre
profeţi la persoana lui Isus.330

2.4. Islamul şi papalitatea – „cele două coarne ale Antihristului”
Papa de la Roma alături de Mahomed, consideraţi a fi „sagesse souve‑
raine”331 („înţelepciune suverană”), sunt cele două coarne ale lui Antihrist.
Religia papală, prin vicarul lui Hristos, nu face decât să-L reducă la tăcere
pe Mântuitorul prin decretele şi legile pe care le emite – „marile mistere
prin care papalitatea înşală, neţinând cont de Evanghelie”.332 Spre deosebire
de Moise, care a vorbit în numele şi autoritatea lui Dumnezeu, papistaşii,
dând dovadă de o ipocrizie ruşinoasă, se laudă că Îl cinstesc pe Dumnezeu,
când în realitate se preamăresc pe ei înşişi.333 Calvin îi admonestează şi pe
coreligionarii săi, susţinând că şi între protestanţi sunt unii care se laudă ca
nişte „prostituate fără ruşine”.334
După scurte exegeze asupra altor subiecte, Calvin revine asupra maro‑
tei sale mai cronice: Papa şi Mahomed, islamul şi catolicismul. Papa este
comparat cu apostatul împăratul veterotestamentar, Ieroboam, în timp ce
liturghia catolică reprezintă apostazia lui Manase.335
În viziunea reformatorului, cele două coarne ale lui Antihrist corespund
celor două picioare din profeţia cărţii Daniel, capitolul 2 – Papalitatea şi
Imperiul Romano-Islamic de Răsărit.336 Iudeii dinainte de Hristos au înţeles
că cea de‑a patra împărăţie este Roma.
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Evreii convertiţi care au trăit după Hristos sunt de acord cu noi, creştinii,
că acest pasaj nu poate fi înţeles altfel, şi anume decât domnia perpetuă a
lui Mesia. Profetul Daniel afirmă că împărăţia lui Hristos va veni la sfârşitul
celei de‑a patra monarhii.337

Calvin aduce în prim-plan majoritatea scolastică a evreilor care con‑
fundă intenţionat împărăţia Romei cu cea a turcilor pentru a nu fi con‑
strânşi să recunoască faptul că Isus a fost trimis în lume la sfârşitul celei
de‑a patra împărăţii.338 După cea de‑a patra împărăţie, Hristos va veni pen‑
tru toată lumea, în timp ce evreii egoişti aşteaptă un Mesia al lor. Ei au
răstălmăcit profeţia pentru a-şi justifica concepţia conform căreia Hristos
vine direct din iudaism, în timpul hegemoniei islamului.339 Calvin aduce
în avanscenă argumentul unui rabin pe nume Barbinel (Isaac Avrabanel:
1437–1508) care susţine că primele patru împărăţii sunt de natură pămân‑
tească, în timp ce a cincea este de o altă natură, de aceea nu se referă la Isus
Hristos născut din Fecioara Maria. Acest rabin inteligent aminteşte faptul
că turcii au ocupat o mare parte din lume, deoarece creştinii sunt divizaţi
şi există mulţi dispreţuitori ai lui Dumnezeu.340 În vremea lui Calvin exis‑
tau şi exegeţi creştini care apreciau că această imagine profetică (cea de‑a
patra fiară) nu trebuie mărginită doar la Imperiul Roman, ci se potriveşte
şi otomanilor, continuatorii romanilor. Mai departe, Calvin argumentează
că nu are niciun dubiu că profetului Daniel i‑a fost arătat în vis Imperiul
Roman, iar „cornul cel mic” se referă la Iulius Cezar şi la alţi cezari care l‑au
succedat.341
Calvin susţine că, pentru a se eschiva de oprobriul public, teologii cato‑
lici au interpretat profeţiile într‑un mod preterist (metodă de interpretare
conform căreia evenimentele prezise de profeţie s‑au întâmplat în trecut),
încercând să ascundă tirania idolului lor. Spre exemplu, în epistola apos‑
tolului Pavel – 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3–4342 Nero este cheia
interpretării catolice a lui Antihrist, deşi Biblia ne vorbeşte despre o împă‑
răţie pe care Satana o va ridica pentru a distruge Biserica lui Hristos.343
Calvin nu s‑a descurajat deloc când şi‑a dat seama că profetul Daniel a
prezis ultima fază de ascensiune a Pontifului Roman ca „lider şi purtător de
standard” al împărăţiei Antihristului. Nu a fost descurajat să vadă islamul
din ce în ce mai revendicativ al atributelor lui Hristos, ca întruchipare a
împărăţiei celui rău. Reformatorul era convins că Împărăţia lui Hristos va
creşte şi, în cele din urmă, va triumfa asupra papalităţii şi islamului.
El interpretează expresia din cartea profetului Daniel, capitolul 11, verse‑
tul 37: „nu va ţine seamă de dorinţa femeilor” în contradicţie cu majoritatea
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hermeneuţilor care susţineau că se aplică lui Antioh Epifanul. El susţine că se
referă la Mahomed şi la papă. Se aplică la Mahomed pentru că el a instituit o
regulă brutală care permitea bărbaţilor să îşi ia câte femei doresc, dând frâu
liber poftelor carnale şi ducând rivalitatea dintre femei la cote paroxiste. Se
referă la papalitate pentru că ne aminteşte cum au impus celibatul călcând
în picioare instituţia căsătoriei. Celibatul justifică foarte puţine recomandări
biblice, de vreme ce căsătoria este idealul lui Dumnezeu pentru umanitate:
„Ştim cu ce prostie «latră» Pontiful Roman când este acuzat de decizia neîn‑
ţeleaptă pe care a luat‑o. După cum Mahomed a inventat o nouă formă de
religie, la fel s‑a întâmplat şi cu papa. Nimic mai adevărat!”344
„Captivitatea babiloniană”345 a Bisericii Creştine, între prima şi a doua
venire a Domnului Isus, se va întinde pe o perioadă lungă de timp. Biserica
va fi purificată346 vreme de 1500 de ani tocmai de persecuţia pe care o va
suferi din partea islamului şi a Bisericii Romane. După această împilare,
creştinii vor avea parte de un deznodământ binecuvântat!347
Calvin opinează că Mahomed şi papa mai au un numitor comun, şi
anume, că Biblia nu conţine o doctrină perfectă, susţinând că un adevăr şi
mai important („plus haute”) urmează a fi revelat. „Aceeaşi greşeală o fac
anabaptiştii şi libertinii din timpul nostru când lansează doctrine absurde.
Duhul care inspiră orice doctrină sau invenţie diferită de Evanghelie este un
duh înşelător şi nu este Duhul lui Hristos”.348 În Institutele Religiei Creştine,
dr. Calvin aplică profeţia lui Daniel, capitolul 7, versetul 25 la papalitatea
anilor 600 (care s‑a ridicat în aceeaşi perioadă cu islamul):
Noi numim Antihrist pe Pontiful roman. Pavel spune că Antihristul va sta
în Templul lui Dumnezeu (epistola lui Pavel 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ver‑
setul 4). În altă parte stă scris că domnia lui va fi încununată cu vorbe de
hulă (profeţia lui Daniel, capitolul 7, versetul 25).

În pledoaria din cartea biblică Deuteronom, capitolul 29, versetul 25,
reformatorul susţine că argumentul istoric „religia lui Avraam, Isaac şi
Iacov” nu le conferă copiilor evrei temeiul ca să-L urmeze pe Dumnezeul
părinţilor lor, deoarece papistaşii şi turcii uzează de acelaşi raţionament
când îşi apără religia falsă:
Turcii spun: Ce? Sunt opt sute de ani de când Mahomed ne‑a dat legea
aceasta, şi de atunci este păzită. Părinţii noştri ne‑au dat legea aceasta din
generaţie în generaţie şi din om în om. Papistaşii fac aluzie la sfintele lor
concilii şi la tradiţia anticelor legi. Însă nu este suficient ca părinţii să ne fi
oferit o asemenea religie pe care ei au considerat‑o bună.349
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„Turcii pot pretinde astăzi pentru sine: Noi slujim dumnezeilor părinţilor
noştri!”350

2.5. Turcii – „flagelul lui Dumnezeu”
Calvin transpune în cuvinte efervescenţa epocii în care trăieşte. Îi scrie
prietenului său Farel că Turcul nu se va linişti doar cu o Germanie angajată
în război civil: „El stăpâneşte Valahia Superioară şi Inferioară şi a declarat
deja război regelui Poloniei, pentru că acesta nu-i permite trecerea liberă
prin teritoriile sale.”351 Europa era bântuită de psihoza otomană din cauza
rumorilor care circulau.352 Oricum, era clar pentru toată lumea că Turcul
pregătea un război nimicitor.353 Armatele uriaşe desfăşurate de turci la
Budapesta au creat panică în inima Sfântului Imperiu Roman de Apus.
Calvin aminteşte de opoziţia pe care au dovedit‑o locuitorii Valahiei împo‑
triva otomanilor şi, cu toate că au fost cuceriţi, aceştia şi‑au ales un nou
lider „pe care l‑au obligat să jure duşmănie eternă împotriva turcilor”.354
Calvin era convins că Dumnezeu l‑a ridicat pe Luther, în această epocă
tumultuoasă, ca să aducă Europei lumina mântuirii. Reformatorul elveţian
ştie că soluţia evitării unui război catastrofal cu turcii constă în pocăinţa
europenilor: „Combustibilul războiului turcesc este în interiorul nostru,
închis în vasele noastre, şi trebuie mai întâi îndepărtat, dacă vrem cu ade‑
vărat să scăpăm de acest război.”355 „Biserica să fie purificată de corupţie şi
să devină eficace în transformarea celor care trăiesc încă în păcatele lor.”356
Scriind pe marginea versetelor din epistola apostolului Pavel către
Galateni, capitolul 4, versetele 22–31357, Calvin opinează că aceste decla‑
raţii alegorice, care reprezintă legământul lui Dumnezeu cu evreii şi cu
ismaeliţii (arabii), ne confirmă ceea ce se petrece în Europa, şi anume, cum
turcii „cei născuţi în chip firesc” îi persecută pe creştini „născuţi ca fii ai
făgăduinţei”.358 „Fiii născuţi şi mai în chip firesc decât turcii şi păgânii”,
care şi‑au ridicat o garnizoană în biserică, sunt prelaţii care „îi calcă în
picioare pe copiii lui Dumnezeu.”359 El se temea că Imperiul Roman se
va destrăma: „…aduceţi-vă aminte, Prea Invincibilule Împărate şi Alteţele
Voastre Prinţilor (Carol Quintul, n.a.), că subiectul pe care îl deliberaţi este
dacă lăsaţi posterităţii un imperiu sau nimic!”360 În faţa acestei perspective
apocaliptice, Calvin era convins de triumful Bisericii Creştine în faţa oto‑
manilor şi a papistaşilor.361
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2.6. Turcii – „obiectul misiunii divine”
Profetul Isaia prezice că Dumnezeu Îşi va manifesta bunătatea în toată
lumea. Dragostea Sa nu se va manifesta doar într‑un loc sau exclusiv unei
naţiuni, aşa cum s‑a întâmplat odinioară descoperindu-Se unei singure
naţiuni.362
În viziunea lui Calvin, musulmanii şi catolicii vor fi convertiţi de la
islam şi catolicism la adevăratul proto-protestantism, adică creştinismul
biblic (islamul şi catolicismul fiind două pervertiri medievale timpurii ale
adevăratului creştinism):
Împărăţia islamului trebuie câştigată pentru Hristos şi Împărăţia lui
Dumnezeu (Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15). După cum explică
Catehismul calvin de la Westminster în a doua cerere, care este «vie împă‑
răţia Ta» … ne rugăm ca împărăţia păcatului şi a Satanei să fie distruse;
Cuvântul să fie propagat în toată lumea, evreii chemaţi la pocăinţă, numă‑
rul neamurilor să se împlinească…363

Mai mult, în rugăciunea calvină publică rostită înaintea predicii din
1645, la Westminster, pastorul are un rol crucial în demersul său spiritual
către credincioşi, îndemn care avea de‑a face cu starea lumii în care trăiau
cu toţii:
Pastorul care predică trebuie să depună toate eforturile ca el şi inimile eno‑
riaşilor săi să fie atinse, să se roage pentru vestirea Evangheliei şi Împărăţiei
lui Hristos în toată lumea, pentru convertirea iudeilor, pentru împlinirea
numărului neamurilor, pentru căderea Antihristului şi pentru eliberarea
bisericilor de sub tirania stăpânirii lui Antihrist şi din asuprirea tiranică şi
blasfemiatoare a turcilor.364

Creştinii ar trebui să întindă braţele „spre aceia care sunt rudele noastre
de departe, străduindu-ne să-i câştigăm pentru cauza Sa.”365
Calvin a dedus din cartea biblică Deuteronom, capitolul 23, versetul 7:
„Să nu urăşti pe edomit, căci este fratele tău; să nu urăşti pe egiptean, căci
ai fost străin în ţara lui” că musulmanii şi catolicii trebuie evanghelizaţi.
Catolicul botezat este fratele nostru la fel cum edomitul necircumscris era
fratele evreului (Romani, capitolul 4, versetele 11–13; epistola lui Pavel către
Coloseni, capitolul 2, versetele 11–13). Argumentul său merge mai departe,
susţinând că deşi musulmanul nebotezat nu este încă fratele nostru – la
fel cum egipteanul necircumscris nu era încă fratele israelitului – creşti‑
nii nu trebuie să-i urască pe musulmani. Evreii nu trebuiau să-i deteste pe
egipteni, pentru că cei din urmă au fost ospitalieri cu ei cândva. Poporul
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lui Dumnezeu trebuie să se arate binevoitor musulmanilor şi din punct
de vedere spiritual. În cartea Exod, capitolul 12, versetele 33–51 şi Levitic,
capitolul 24, versetul 10, se povesteşte cum mai mulţi egipteni s‑au alăturat
poporului evreu în călătoria spre Canaan. Tot aşa, şi creştinii calvini trebuie
să îi primească bine pe musulmanii receptivi. Ca atare, musulmanii trebuie
să fie botezaţi şi să se alăture bisericii ca fraţi creştini protestanţi.366
Reformatorul elveţian susţine că protestanţii botezaţi sunt mai apropiaţi
de catolicii botezaţi decât de musulmanii nebotezaţi, deoarece aceştia, „deşi
sunt străini de harul lui Dumnezeu şi au corupt religia, şi sunt atât de prinşi
în abuzurile şi corupţiile lor…, ei au deja câteva reminiscenţe ale chemă‑
rii lui Dumnezeu, cum ar fi legământul botezului.”367 Comparând edomi‑
ţii circumcişi cu catolicii botezaţi şi egiptenii necircumcişi cu musulmanii
nebotezaţi, Calvin insistă cu argumentul profetului Moise: „dacă edomi‑
ţii vor veni în Biserica lui Dumnezeu (vor deveni buni protestanţi) – noi
trebuie să îi primim şi să-i integrăm în mijlocul nostru.”368 Musulmanii,
în virtutea circumciziei lui Ismael, semnul favorii divine, se apropie mai
mult de Dumnezeu decât păgânii care nu au semnul iubirii Sale.369 În
Marea Trimitere din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19–20,
Domnul îi îndeamnă pe ucenici să predice Evanghelia la musulmani şi
să-i convertească la Hristos. Venirea lor nu trebuie să marcheze coruperea
identităţii creştine. Din interpretarea acestor două texte – Isaia, capitolul 19
şi Matei, capitolul 28 – observăm predilecţia calvină pentru predestinarea
musulmanilor.370
Dr. Calvin a văzut încă din timpul său împlinirea parţială a prezicerilor
sale, în convertirea câtorva musulmani la creştinism. Astfel că, în 1547,
Calvin scria cum un magistrat anonim îl întreba „dacă botezul trebuie
refuzat unui iudeu sau unui turc dacă acesta îl cere”. Calvin răspunde aces‑
tui magistrat bisericesc, care avea o părere divergentă cu privire la accesul
musulmanilor în biserică, cu privire la faptul dacă un evreu sau un turc Îl
poate avea pe Hristos în inima Lui înainte de a cere botezul.
Oricine poate observa cât de halucinantă este afirmaţia magistratului…
Este absurd să foloseşti acest argument împotriva mea, ştiind că, prin cre‑
dinţa în Isus Hristos, toţi care erau străini s‑au unit cu familia Domnului.
Nu există nicio raţiune pentru care aceştia să nu facă parte din Biserica lui
Dumnezeu printr‑un ritual formal (botezul) – deoarece o ratificare mult
mai importantă a avut loc… Tot ceea ce spune magistratul îşi are sursa în
ignoranţă, pentru că el nu înţelege că aceia care erau necuraţi din fire, prin
naştere, au fost făcuţi sfinţi datorită legământului. Aceia care din cauza
păcatului au fost depărtaţi de Împărăţia lui Dumnezeu sunt acceptaţi prin
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adopţie. Aceia care se îndreptau spre moartea veşnică au obţinut binecu‑
vântarea, aşa că ei sunt moştenitori ai cerului. Pe scurt, el nu ar trebui să ia
în considerare deosebirea între copiii creştinilor sau ai turcilor – poate doar
înainte de convertirea turcilor la Hristos. Este de asemenea semnificativ
că arabii clamează a fi descendenţii fizici ai lui Ismael – şi că musulma‑
nii de pretutindeni pretind a fi moştenitorii spirituali. Prin urmare, după
cum Ismael a fost circumcis, tot aşa şi musulmanii trebuie botezaţi. Pentru
că acum botezul a înlocuit circumcizia (Epistola lui Pavel către Coloseni
2:11–13; Evanghelia după Matei 28:19).371

Este imperios să evaluăm aceste perspective misionare prin prisma
paradigmei predestinării şi a decretelor divine, deoarece reformatorul cre‑
dea că mulţi musulmani au fost predestinaţi să se întoarcă la Dumnezeul
Triunic al Scripturii Vechiului şi Noului Testament.

Concluzii
Majoritatea controverselor în care reformatorul a fost implicat au
avut ca miză dogma predestinării. Împotriva duşmanilor lui Dumnezeu:
Figius, Bolsec, Servetus sau Castellio, asemenea lui David372, Calvin a folo‑
sit psalmi imprecatori şi epitete insultătoare: „trestii” „porci”, „bestii”. Prin
urmare, analiza imagologică de mai sus trebuie făcută prin optica doctrinei
predestinării. În realitate, Calvin are câteva marote prin care îşi făureşte
minuţios întregul postament: papalitatea, islamul, disciplina draconică
aplicată într‑o Genevă teocrată şi, bineînţeles, decretele divine materiali‑
zate în dogma predestinării. Să ne oprim puţin asupra ei pentru a o diseca
cu lupa logicii. Dacă Dumnezeu a „hotărât” pierderea unor mari grupuri
de oameni (popoare), care au născocit minciuni şi au făurit noi sisteme
religioase, cum poate acelaşi Dumnezeu să determine aceiaşi oameni (sau
o parte din ei) să constituie obiectul misiunii Sale? Calvin anulează prac‑
tic rolul liberului arbitru. De ce să-i numeşti „bestii brutale”, „câini diavo‑
leşti”, „blasfemiator detestabil” dacă Dumnezeu „i‑a orbit în prostia lor” şi
ei nu şi‑au exercitat liberul arbitru? Acest „decret monstruos” al predesti‑
nării poate fi rezumat foarte plastic în cuvintele disputei dintre Calvin şi
umanistul Sebastian Castellio.373 Ca răspuns la acuzaţia lui Calvin că „ar fi
furat lemne de la Basel”, Castellio îi răspunde magistral apelând la retorica
absurdă a teoriei predestinării:
…să presupunem că lucrurile s‑au întâmplat cum spui şi că aş fi furat
într‑adevăr… aşa mi‑a fost scris, după cum mă dăscăleşti tu. Atunci, de ce

Reforma între cruce şi semilună

91

mă înjuri? N‑ar trebui să-ţi fie mai degrabă milă de mine, fiindcă Dumnezeu
mi‑a hărăzit o asemenea soartă şi m‑a făcut în aşa fel încât, vrând-nevrând,
trebuie să fur? De ce strigi tu în cele patru zări că m‑am dedat la furt? Ca să
mă abţin de la a mai fura în viitor? Dar dacă eu fur constrâns de ursita mea,
dacă fapta aceasta e urmarea predestinării divine, tu eşti dator să mă absolvi
în scrierile tale: mă apasă jugul fatalităţii – un jug pe care nu‑l pot lepăda. În
acest caz, mi‑ar fi imposibil să mă abţin de la furt pe cât îmi este să sporesc
cu un ţol înălţimea trupului meu.374

Fără să greşim, o mare parte din teologia „Papei de la Geneva” se poate
rezuma în sintagma: „destin implacabil”, sau, mai simplu, în fatalistele
vorbe populare: „Aşa a vrut Dumnezeu!”
Este greu de apreciat dacă descrierile pe care Calvin le face musulmani‑
lor, pe care îi numeşte „bestii brutale” sau „câini diavoleşti”, ca să amintim
doar doua dintre ele, sunt mai apreciative decât cele existente în scrierile
lui Luther sau în literatura secolului al XVI‑lea. Cert este că ele aparţin
retoricii timpului său.
Una dintre constantele lui Calvin este binarul „islam-papalitate”, care
corespunde celor două coarne ale Antihristului. Există o serie de critici
care susţin că reformatorul, din cauza luptei împotriva Bisericii Catolice,
are ochi mai buni pentru islam. Din cele expuse mai sus nu reiese acest
lucru. Este greu de dovedit cu argumente că islamul şi calvinismul au multe
puncte comune, darămite să crezi că datorită acestui fundal comun Calvin
a fost tolerant cu islamul. Este adevărat că au existat interese politice reci‑
proce. Calvin, la fel ca Luther, nu era doar conştient de pericolul musulman
asupra Europei, dar şi de potenţialul ajutor politic pe care această amenin‑
ţare asupra Europei catolice îl avea asupra supravieţuirii protestantismului.
Acest argument, pe care unii îl numesc „influenţă politică”, alţii îl îmbracă
în terminologie religioasă şi îl cataloghează drept „providenţă” este susţinut
şi de Stephen Fischer-Galaţi375 sau de Murat Iyigun.376
Imaginile pe care Calvin le atribuie turcilor joacă un rol retoric coercitiv
în agenda sa anticatolică sau chiar împotriva propriilor credincioşi. Trebuie
să avem grijă că acest discurs este modelat aproape exclusiv de Biblie. Sigur,
autorul îmbracă interpretarea mesajului biblic cu privire la musulmani în
contextul socio-politic şi militar al vremii: într‑un Ev Mediu întunecat în care
erezia şi răzvrătirea erau pedepsite cu moartea, în care demonizarea mutu‑
ală ajunsese la cote paroxiste, fără să mai pomenim de limbajul impudic.
Problema limbajului scabros survine când avem în vedere sistemul de refe‑
rinţă al lui Calvin, şi anume Biblia, şi Reforma Protestantă pe care o susţinea.

IV.

Imagologie religioasă/etnică în scrierile
lui Erasmus. Conflictul dintre turci
şi creştini. Studiu despre turci

Introducere

S

copul acestui capitol este de a examina şi de a înţelege, în lumina unor
exemple oferite de istoria perioadei de tranziţie de la Evul Mediu şi
Renaştere la Era Modernă – tranziţie al cărei reprezentant a fost marele
umanist Desideriu Erasmus –, modul în care se formează imaginile despre
„ceilalţi”, felul în care ele sunt transmise şi interpretate. Spre deosebire de
analizele imagologice despre turci din scrierile lui Luther şi ale lui Calvin,
acest demers va fi întreprins şi din perspectiva umanismului care a definit
eminamente epoca Renaşterii. Raportul cu „ceilalţi” va fi analizat din per‑
spectiva imagologiei istorice care ne‑a asistat în descrierea unor stereoti‑
puri de raportări interetnice de‑a lungul istoriei. Semnificaţia investigaţiei
noastre imagologice pentru înţelegerea mediului actual politic, religios şi
interetnic va fi pusă în evidenţă în concluziile acestei cercetări.

1. Evaluare istoriografică
În articolul său „Pacea creştină în scrierile lui Erasmus”, Nathan Ron
explică conceptul de pace la Erasmus în termenii irenismului şi ai paci‑
fismului. La Erasmus pacea este non‑universală, poate fi realizată doar în
sânul creştinismului din moment ce nu îi cuprinde pe musulmani şi pe
evrei. Ei pot adera la tipul de pace „concordia” doar dacă renunţă la cre‑
dinţa lor şi-L acceptă pe Mesia. Mai mult decât atât, Erasmus este de acord
în ultimă instanţă cu războiul de apărare împotriva turcilor, ca atare nu
poate fi considerat un pacifist autentic.377 Regăsim acest concept al con‑
cordiei atât în scrierile teologice, cât şi în cele retorice: Institutio Principis
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Cristiani – 1516 („Educaţia unui prinţ creştin”); Querela Pacis – 1517 („O
plângere a păcii”); Dulce Bellum Inexpertis – 1515 („Sweet is war to those
who never experienced it” – „Războiul este dulce doar pentru cei neştiu‑
tori”378) sau „una dintre cele mai folositoare discuţii cu privire la scopurile
declanşării războiului împotriva turcilor”, Utilissima Consultatio de bello
Turcis inferendo – 1530 („Ultima consultare cu privire la războiul împo‑
triva turcilor”).379 Erasmus a condamnat războiul dintre creştini, însă nu a
condamnat războiul împotriva turcilor, nici iniţiativa lui Leo al X‑lea de a
pregăti o cruciadă împotriva musulmanilor. Acest tip de război pe care îl
aproba Erasmus era corect doar dacă nu mai exista nicio altă cale de rezol‑
vare. Într‑o scrisoare din 1523, adresată regelui Franţei, Francisc I, Erasmus
explica doctrina bellum justum:
Domnul nostru Isus Hristos a luat sabia din mâinile lui Petru, dar nu a
luat‑o din mâinile regilor… Prinţii au voie să poarte războaie, deoarece
Hristos a permis lucrul acesta pentru a-i înspăimânta pe cei ce fac răul şi
pentru a-i răsplăti pe cei ce fac binele. Lor le‑a fost dată autoritatea de a
purta războaie pentru a menţine pacea şi ordinea în ţară, însă nu şi pentru
a-şi promova ambiţiile.380

Erasmus era de acord cu un război moderat, exprimându-şi deseori
dezgustul faţă de implicarea mercenarilor în războaie.
Trebuie să avem în vedere câteva remarci. Pacifismul este un concept
introdus în secolul al XIX‑lea, de activistul Emile Arnaud, de aceea analiza
lui Ron pare mai degrabă un studiu care aplică paradigme moderne la rea‑
lităţi din trecut. Pe de altă parte, Erasmus admite că pot exista excepţii când
un prinţ creştin poate lupta împotriva altui rege creştin, dacă s‑au epuizat
absolut toate mijloacele de mediere.
Jose A. Fernandez, în studiul „Erasmus despre războiul just”, după
o scurtă trecere în revistă a problematicii războiului drept, începând cu
Sfântul Augustin de Hippona381, defineşte conceptul de război corect382
între creştini şi creştini şi între creştini şi oameni de alte religii. În perioada
Evului Mediu existau voci care erau chiar şi împotriva războiului cu infide‑
lii.383 Fernandez răspunde întrebării dacă Erasmus a fost de acord cu războ‑
iul creştinilor împotriva creştinilor. La prima vedere aşa pare. „Într‑adevăr,
războiul nu este nimic mai mult decât pedeapsa pe care cei mulţi o aplică
celor mulţi, dacă niciun alt mijloc nu poate fi folosit pentru a-i pedepsi
pe răufăcători”, problemă pe care o întâlnim şi la Augustin de Hippona.
Erasmus răspunde folosind un argument logic: dacă ar trebui să îi privăm
pe creştini de această îndatorire (prin război), atunci suntem obligaţi să îi

Reforma între cruce şi semilună

95

privăm pe magistraţi de dreptul de a-i pedepsi pe delincvenţi.”384 Existenţa
statului presupune sine qua non ideea de război. Din moment ce îi accepţi
pe magistraţii care împart dreptatea, trebuie să accepţi şi prinţul care une‑
ori trebuie să apeleze la război. Analiza şi condiţiile pe care Erasmus le
aduce practicii războiului, susţine Fernandez, sunt comune oricărei abor‑
dări creştine. În continuare este prezentat argumentul biblic pe care îl folo‑
seşte Erasmus în logica sa.
Apostolul Pavel declară că sabia magistraţilor trebuie să pedepsească pe
răufăcători. În acelaşi fel, Hristos a dat sabia regilor pentru a asigura liniş‑
tea imperiului, nu pentru a-şi satisface ambiţiile deşarte. Raportat la aceste
îndemnuri, Fernandez îl încadrează pe Erasmus în tabăra augustiniană a
războiului condiţionat, repudiindu‑l din zona pacifismului lui Tertulian.
Această poziţionare nouă vine ca o antiteză faţă de cele expuse în alte scri‑
eri. Pentru Fernandez această abordare este egală cu o schimbare de para‑
digmă. În primele sale scrieri erasmiene, Cuvântul lui Hristos interzice
creştinilor orice angajare în acte de violenţă. Acum însă, Erasmus susţine
că Hristos nu l‑a privat pe Petru de sabie, ci doar i‑a spus să o folosească la
comanda Sa. Autoritatea magistraţilor de a pedepsi pe cei ce fac răul este
tradusă prin autoritatea monarhului de a purta războaie. Există delincvenţi
interni pe care magistraţii trebuie să îi pedepsească, dar există şi delincvenţi
externi pe care prinţul îi pedepseşte. Cu toate acestea, Erasmus reiterează
că trebuie epuizate absolut toate mijloacele până la război. La fel este şi cu
războiul creştinilor împotriva creştinilor. Umanistul a fost un avocat fer‑
vent al păcii între Francisc I şi Carol Quintul. Războiul (dacă nu cumva este
latrocinium – jefuire) trebuie purtat cu recta intentio (intenţie dreaptă) şi nu
pentru glorie personală. Cu excepţia lui Machiavelli pentru care „ştiinţa
războiului” era egală cu puterea şi rezistenţa principelui la tron, Erasmus se
încadrează în linia pacifistă a umaniştilor secolului său. Scopul articolului
nu este acela de prezenta contradicţiile din gândirea lui Erasmus cu privire
la război şi faptul că el a trecut din rândurile pacifiştilor în cele ale răz‑
boinicilor. Chiar şi în scrierile mai târzii Erasmus depune aceleaşi eforturi
insistente pentru obţinerea păcii. Cu toate acestea, la Erasmus găsim mai
mult decât pacifism. Umanistul aduce lămuriri când spune că principiile
războiului drept produc şi efecte nocive atunci când sunt traduse din lumea
lor apriorică în cea empirică. De ce nu pot oamenii mânaţi de raţiune şi
etică să pună capăt războaielor, aşa cum credea Erasmus că se va întâmpla
într‑o epocă de aur viitoare? Pentru Fernandez aceasta este o utopie erasmi‑
ană – perfecţiunea nu va fi posibilă.385 Erasmus detesta soldaţii, mai ales
pe mercenari, pentru că aceste „canalii” şi discipoli ai diavolului nu aveau
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nici raţiune şi nici credinţă în Isus. Însă pentru preoţii care purtau armele
Erasmus avea o şi mai mare mânie, pentru că din cauza acestor bestii sunt
alimentate războaiele.
Problema războiului just a reprezentat o preocupare şi un motiv de
perplexitate pentru creştini. Episcopul Augustin de Hippona a încercat
să armonizeze „războiul corect” cu îndemnurile lui Isus de a „întoarce şi
celălalt obraz” în termenii paradigmei Cetatea lui Dumnezeu şi Cetatea
Oamenilor.
Erasmus, la fel ca oricare alt publicist al epocii sale, credea că omul este
un animal politic şi social. Omul trebuie să trăiască în societatea altor fiinţe
asemenea lui pentru a birui violenţa animalelor sălbatice. Un stat poate
atinge acest deziderat dacă prinţul este un creştin autentic. Un asemenea
prinţ nu trebuie să fie constrâns nici măcar de cutume locale, parlamente
sau constituţii scrise, deoarece înţelegerea învăţăturilor lui Hristos îi va
arăta calea comportamentului faţă de supuşii săi. Un prinţ este etic pentru
că Îl cunoaşte pe Hristos şi, raţional, pentru că este om.
Erasmus discută despre „discordia” şi „concordia”. „Discordia” a invadat
lumea la toate nivelurile ei, forma cea mai inumană a sa fiind războiul. În
viziunea erasmiană doar un prinţ creştin educat poate vindeca aceste dis‑
funcţionalităţi grave din societate. Spre deosebire de alţi contemporani ai
săi care priveau războiul ca pe o problemă a statului, Erasmus rezuma acest
flagel la „o boală a spiritului omului”. În „Educaţia unui prinţ creştin” găsim
scris:
Un adevărat prinţ îşi va da seama în primul rând de diferenţa dintre om,
care este un animal născut pentru pace şi bunăvoinţă, şi fiarele şi monştrii
care sunt născute pentru un război de prădare; de asemenea, el va realiza
diferenţa între oameni şi creştini.386

„Doamna Natură” l‑a deosebit pe om de animale înzestrându‑l cu raţi‑
une. Prinţii sunt superiori oamenilor care sunt deasupra animalelor. Cel
mai mare rău (demon) dintr‑o societate este războiul.387 Războiul este
acceptabil doar în regnul animal, unde nu există raţiune. Pentru creştini,
războiul este inacceptabil atât din perspectiva raţiunii, cât şi a eticii. „Un
prinţ nu ar trebui să meargă niciodată la război, cu excepţia faptului că a
depus toate diligenţele şi nu îl poate evita.”388 Totuşi, când va contempla un
prinţ bun la posibilitatea de a face război? Erasmus spune că atunci când
acesta va începe să se lupte pentru drepturile sale. Dar cine nu va îmbrăca
pofta după putere şi teritorii în haine respectabile? În aceeaşi carte Erasmus
admite că un prinţ creştin poate recurge la forţa armelor în două situaţii: în
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primul rând, există circumstanţe când el nu mai poate face altceva, şi, în al
doilea rând, prinţul are drepturi care nu pot fi violate. Erasmus, care scrie
despre om, societate şi stat, nu precizează care sunt acele circumstanţe şi
drepturi. În schimb, el insistă ca regele, care îşi apără drepturile cu armele
în mâini, să-şi pună următoarele întrebări:
Pot eu, o singură persoană să fiu cauza atâtor calamităţi? Pot suporta să fiu
învinuit pentru toată vărsarea de sânge, pentru văduvele lăsate în urmă,
pentru casele umplute de jale, pentru fiii jefuiţi de lângă taţii lor în vârstă …
pentru distrugerea moralei, a legilor şi a religiei practice?389

Diferenţa dintre un prinţ erasmian şi unul ortodox se face în funcţie
de următoarea întrebare: „Voi scuti toate aceste calamităţi fără să‑l pedep‑
sesc pe răufăcător?” În faţa acestei dileme, Erasmus formulează un dictum
conform căruia o pace nedreaptă este de preferat unui război drept. Pentru
Erasmus, cu greu poate un război fi „drept”, având în vedere toate conse‑
cinţele nefaste implicate.390 „Un adevărat prinţ creştin ar trebui să fie întot‑
deauna suspicios faţă de orice război, oricât de dreaptă ar fi cauza lui.”391
În tratatul Querela Pacis („Plângerea Păcii”)392 şi în Dulce Bellum
Inexpertis („Războiul este dulce doar pentru cei neştiutori”)393, Erasmus
prezintă absurditatea fenomenului războiului. Dacă raţiunea şi moralita‑
tea ne spun că pacea este mult mai bună decât războiul, dacă concordia ne
aduce binecuvântări pe care discordia le distruge, aşa cum spune practica,
atunci de ce creştinii nu pun capăt războaielor?
Când intră în discuţie războiul împotriva turcilor, „pentru care a murit
Hristos”, Erasmus propune o abordare umanistă. Deşi ei sunt „biciul lui
Dumnezeu”, faptul că ei Îl au pe Mahomed ca protector, îi aşază într‑o pos‑
tură de inferioritate faţă de creştini. Din cauza faptului că turcii nu au o per‑
spectivă antropologică creştină, nu pot ajunge în vârful umanităţii obținute
prin combinarea raţiunii cu credinţa şi etica. Având în vedere aceste con‑
siderente, este permis războiul împotriva turcilor? Deşi în anumite tratate
Erasmus ezită să dea un răspuns categoric, în Utilissima Consultatio de bello
Turcis inferendo are o abordare mai frontală a problemei: „a nu opune rezis‑
tenţă este egal cu a lăsa creştinătatea şi creştinismul în mâinile acestor bestii
de duşmani din cauza cărora creştinii fără ajutor or să geamă în sclavie.”
În Six Essays on Erasmus and a Translation of Erasmus’ Letter to
Carondelet, 1523 („Şase eseuri despre Erasmus şi o traducere a scrisorii
lui Erasmus către Carondelet, 1523”), Olin explică problematica păcii şi
a războiului la Erasmus din perspectiva viziunii erasmiene despre natura
umană şi despre doctrina lui Hristos. În viziunea lui Erasmus, nu există un
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conflict între Cuvântul lui Dumnezeu (doctrina lui Hristos), aspiraţiile şi
potenţialul care există în om. Această viziune reprezintă paradigma filozo‑
fiei sale şi chiar a discuţiei despre problema războiului şi a păcii. Probabil
că Erasmus a fost primul pacifist care şi‑a declarat public această poziţie.
Suntem de acord cu Olin care pretinde că nu este o chestiune esenţială
dacă Erasmus a fost sau nu adeptul unui pacifism total. Este adevărat că
umanistul a fost de acord cu războiul de apărare împotriva turcilor, însă la
o privire atentă a scrierilor sale vom realiza faptul că idealul şi pledoaria sa
au fost în favoarea păcii. A condamnat războiul ca fiind o antiteză perma‑
nentă a doctrinei lui Hristos, pentru că substanţa religiei creştine este pacea
(concordia).394 În concepţia erasmiană războiul are o explicaţie cel puţin
interesantă. Omul primitiv s‑a luptat şi a vânat animalele sălbatice pentru
a le consuma carnea şi a le folosi pielea pe post de îmbrăcăminte. Omul a
vânat de la animalele cele mai feroce până la cele mai inofensive. În felul
acesta el a căpătat această experienţă pe care a aplicat‑o şi semenilor. Acest
flagel a evoluat de la individ la mulţime, astfel că o cetate a declarat război
altei cetăţi, o zonă alteia, o împărăţie altei împărăţii, creştinii creştinilor.395
Erasmus aprecia că natura umană este pacifistă, războiul nefiind în fiinţa
sa, însă trecutul şi prezentul contrazic această axiomă. Obiecţiei că evreii au
purtat războaie, Erasmus îi răspunde cu îndemnul lui Hristos „bagă sabia
în teacă”; „războiului just” sau războiului de apărare îi răspunde cu o altă
exortaţie a lui Hristos – „întoarcerea obrazului” – răsplătirea răului cu bine
–, argumentului că papa a iniţiat războaie pe care unii dintre părinţii biseri‑
ceşti le‑au aprobat îi răspunde apelând la o autoritate mai înaltă, autoritatea
lui Hristos. Armele cu care îi putem învinge pe turci sunt: o viaţă nepătată,
dorinţa de a face bine vrăjmaşilor noştri, răbdarea cu care suferim injuriile,
dispreţuirea banilor, umilinţa în locul slavei deşarte. Războiul în Europa
este cauzat de prostie şi slăbiciune.
Olin sugerează că Thomas More preia în Utopia tema păcii şi a liber‑
tăţii din Bellum („Războiul”).396 Scânteia scrierii Bellum, care este dulce
doar pentru cei care nu l‑au experimentat (Dulce bellum inexpertis – 1515),
a reprezentat‑o evenimentele agitate dintr‑o Europă angrenată în răz‑
boi. Papa Iulius al II‑lea (1503–1515) i‑a înfrânt pe veneţieni cu ajutorul
Franţei, după care s‑a întors împotriva Franţei cu ajutorul duşmanilor
dintâi. Alianţe făcute şi desfăcute, triunghiuri perverse, aliaţi abandonaţi
în favoarea scopurilor personale, intrarea triumfală a papei în Bologna în
noiembrie 1506, uciderea pe câmpul de luptă a fiului regelui Scoţiei, un
ucenic al lui Erasmus, toate au constituit motive pentru scrierea tratatu‑
lui. Abordarea lui Olin pare mai degrabă o analiză reducţionistă a unei
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pro-bleme atât de complexe, reducând problematica războiului şi a păcii
erasmiene la natura umană şi la doctrina despre Hristos.
Considerăm că Erasmus, care face o analiză religioasă a lumii politice
de atunci, este de acord cu concepţia „răului necesar” al războiului împo‑
triva turcilor, doar în situaţia în care europenii au terminat‑o cu relele din
viaţa şi din inima lor. Apostolul pacifismului este, în mod excepţional,
de acord cu abaterea de la regula pacifismului pe care îl propovăduieşte.
Doar în Consultatio („Consultarea”) nu propune un pacifism radical. În
scrierile Institutio principi christiani Querela pacis, Dulce bellum inexpertis,
Enchiridion militis christiani, unde putem vedea declaraţiile fundamentale
ale acestuia cu privire la pace şi la război, nota generală este fără echivoc de
partea concordiei absolute.

2. Problematica liberului arbitru
Spre deosebire de Luther, care susţinea că liberul arbitru al omului a fost
total corupt de păcat, în urma căderii lui Adam şi a Evei, Erasmus, deşi con‑
sidera alegerea coruptă, omul mai avea parte de o anumită voinţă de a alege
sau de a respinge harul lui Dumnezeu. Negarea exercitării voinţei umane
subminează însăşi moralitatea deoarece acţiunile nu reprezintă rezultatul
alegerii umane, ca atare, alegerile virtuoase nu vor fi răsplătite, dar nici fap‑
tele rele nu vor fi damnate. Şi atunci, Sfântul Augustin avea dreptate când
spunea că răul şi binele au ca sursă directă pe Dumnezeu. Luther, la fel
ca John Wyclif, a fost acuzat de determinism397 (faptele omului sunt cau‑
zate de alte cauze decât de alegerea umană). În tratatele Hyperaspistes şi
De libero arbitrio („Despre liberul arbitru”), Erasmus discută despre liberul
arbitru. Luther îi răspunde manieratului umanist într‑un stil barbar/săl‑
batic, acuzându‑l de erezie. Îl numeşte, „viperă”, „nebun”, „amfibian” care
iubeşte ambiguitatea, sau „un linguşitor al prinţilor şi al episcopilor care îi
oferă cadouri substanţiale.”398 În pofida acestui limbaj injurios, într‑un dia‑
log imaginar dintre un catolic, care îl percepea pe Luther ca pe un eretic, şi
Luther, Erasmus susţine fără echivoc că reformatorul german nu poate fi un
eretic deoarece acceptă învăţăturile de bază ale Bibliei şi crezul apostolic.
Erasmus îşi confirmă teza cu următorul argument: din moment ce un om
are şi păreri sceptice cu privire la cineva sau la ceva, înseamnă că umanita‑
tea este înzestrată cu actul volitiv.
Aplicând logicile sale la preocuparea noastră (Erasmus susţine liberul
arbitru/voinţa omului în alegerile bune sau rele), putem trage concluzia,
fără să greşim, că turcii au ales să atace Europa din proprie voinţă şi interes,
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nu pentru că Cineva i‑a predestinat. Dumnezeu S‑a folosit de alegerea lor
pentru a trage un semnal de alarmă creştinilor europeni din ce în ce mai
decadenţi şi mai corupţi. În preştiinţa Sa, Dumnezeu ştia cum vor acţiona
musulmanii şi creştinii.

3. Imagologie religioasă şi etnică la Erasmus. Studiu despre turci
3.1. Sursa cunoştinţelor lui Erasmus cu privire la istoria otomană
Erasmus scrie despre istoria poporului otoman fără să pomenească sur‑
sele acesteia. Oricum, nu era un lucru neobişnuit ca în timpul acela scriitorii
să nu menţioneze sursele documentării. Potrivit cercetării lui A.G. Weiler,
fundamentată pe analiza lui Ehrenfied Hermann – Türke und Osmanenreich
in der Vorstellung der Zeitgenossen Luthers. Ein Beitrag zur Untersuchung
des deutschen Türkenschrifttums („Turcul şi Imperiul Otoman în imaginaţia
contemporanilor lui Luther. O contribuţie la cercetarea literaturii germane
despre turci”) şi a lui Michael Heath, sursa cunoştinţelor erasmiene cu pri‑
vire la istoria otomană provine din lucrarea De origine Turcarum („Despre
originea turcilor”), publicată de Giovanni Battista Egnazio (1473?–1553).
De origine Turcarum este parte a unui volum mai amplu De Caesaribus libri
III, publicat în Veneţia în 1516. Egnazio coresponda cu Erasmus încă din
1517.
A.G. Weiler susţine că există o mare similitudine între cele două texte
şi putem observa că Erasmus copiază mari părţi, modificându‑le la nivelul
sinonimelor. A făcut şi câteva adăugiri la text. De exemplu, dacă Egnazio
citează din Pliniu şi Pomponius Mella, singurii autori clasici care menţi‑
onează turcii în scrierile lor, Erasmus inserează textul integral şi adaugă
şi comentariile lui Ptolemeu. Potrivit lui Agostino Pertusi, Egnazio obţine
documentarea despre istoria otomană timpurie din scrierea veneţianu‑
lui Giovani Maria Angiolello (1451–1525), Historia turchesca („Istoria
turcilor”).399
Europa era informată de ceea ce se petrecea în Imperiul Otoman şi de
atacurile pe care acesta le pregătea prin broşurile şi pamfletele care circu‑
lau. Aceste Turcica, tipărite în latină şi în limbile naţionale, circulau prin
toată Europa. Micile sculpturi (desene) de pe prima pagină a acestor căr‑
ticele serveau ca imagini care vorbeau despre bătăliile, cruzimile şi asedi‑
ile războiului. Căderea Rodosului, înfrângerea dezastruoasă de la Mohács,
asediul Vienei, au crescut considerabil volumul de informaţii şi, odată cu
el, şi panica. Lucrarea lui Erasmus, Consultatio, nu poate fi considerată
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un fenomen extraordinar în acel timp. Este un fel de Turcica a vremii de
atunci.400 Mult mai târziu, în 1961, Carl Göllner scrie cele trei volume
Turcica.401
În 1530, anul în care Erasmus publică Consultatio, lupta era în toi. Nu
trecuseră mulţi ani după dezastrul de la Mohács, din 1526, când regele
Leopold al II‑lea a fost ucis, fapt care a umplut inimile europenilor cu mâh‑
nire şi panică. Erasmus scrie cartea De Vidua Christiana („Văduva creş‑
tină”) pentru văduva regelui, Maria de Ungaria. Cu toate acestea, în 1529,
speranţa încolţise din nou în inima europenilor datorită rezistenţei Vienei
în faţa invaziei otomane.

3.2. Musulmanii/turcii – între „Vox Domini” şi „flagellum Dei”
Erasmus şi‑a expus părerile cu privire la războiul împotriva turcilor
(1530) pe fundalul mesajului din Psalmul 29. Psalmul 29 este un imn des‑
pre „Vox Domini”,402 metaforic asemănată cu puterea vântului, a cărui forţă
este recunoscută în adorarea pe care oamenii o aduc Celui Preasfânt: „gla‑
sul Domnului răsună peste ape […] Glasul Domnului este puternic, este
măreţ. Glasul Domnului sfarmă cedrii […] Glasul Domnului face să ţâş‑
nească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustia …” (Ps.
29: 3–5). Trebuie menţionat de la început că Erasmus scrie într‑un context
predominant religios. Marele umanist nu scrie din perspectiva unui general
de luptă care ştie ce decizie tactică să adopte, care ştie cât de puternic este
adversarul, sau a unui decident politic care poate lua o hotărâre pentru sau
împotriva războiului. De aceea, mesajul lui trebuie analizat din perspectiva
religioasă a aceluia care îndemna populaţia creştină să aibă o correctio vitae
şi o reînnoire a vieţii spirituale.
În contextul Psalmului 29, turcii sunt văzuţi ca fiind „vocea lui
Dumnezeu”, care ne cheamă la pocăinţă, împăcare cu El şi la o viaţă trăită
după voia Sa. Din primele exprimări ale scrierii, Erasmus transmite clar
ideea că aceste năpaste au venit peste Europa pentru corectarea creştinilor:
„de mutanda in melius vita, quod est totius negotii caput”.403 Scopul pedep‑
sei lui Dumnezeu este de a corecta vieţuirea creştinilor europeni, însă ei
s‑au răzvrătit şi mai mult. Ei suferă din cauza acestui război interminabil,
a conflictelor interne, a luptelor dintre clase, a epidemiilor şi a foametei, a
noilor molime ca scabies Gallica (sifilis)404 şi a diviziunilor ireconciliabile
dintre creştini. Toate aceste nenorociri reprezintă vocea lui Dumnezeu care
ne cheamă să venim la El. Vocea lui Dumnezeu, Vox Domini (Ps. 29), este
peste ape, și anume, peste oamenii care se poartă într‑un anumit fel din
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cauza diferitelor doctrine (erezii) şi a diferitelor sisteme de gândire. Este
vocea lui Dumnezeu care cutreieră pustia, în alte cuvinte, cutreieră inima
oamenilor care este plină de multe animale feroce din sălbăticie: avariţia,
pofta, cruzimea şi invidia. Vocea lui Dumnezeu sfarmă cedrii din Liban
– personalităţile lumii şi ale bisericii. Aceeaşi voce stinge flăcările focu‑
lui – nedreptăţile lumii creştine. Acum Dumnezeu îi cheamă din nou la
El folosindu-Se de invaziile otomane. Observăm stilul metaforic folosit
de Erasmus în interpretarea Psalmului 29. În viziunea lui Erasmus turcii
joacă acelaşi rol în planul mântuirii europenilor precum alţi stimuli interni
ai Europei: probleme economice, sociale dar şi politice. Turcii reprezintă
pedeapsa trimisă de Dumnezeu, biciul lui Dumnezeu împotriva păcatelor
săvârşite de europeni, aşa cum, pe vremuri, El a trimis împotriva egipteni‑
lor broaştele, păduchii şi lăcustele.405 „Sarazinii şi turcii au fost instrumen‑
tele prin care o religie falsă a devenit biciul pentru o biserică apostaziată”.406
Lăcustele din Apocalipsa au fost interpretate de hermeneuţi ca referindu-se
la „biciul lui Dumnezeu”:
A fost înfiinţată o religie falsă, care deşi era un bici al fărădelegii şi idola‑
triei, a umplut lumea cu întunecimea şi amăgirile ei şi roiurile sarazinilor,
asemenea lăcustelor, au umplut pământul extinzându-şi distrugerea asupra
Imperiului Roman de Răsărit… Lăcustele (un simbol potrivit pentru arabi)
au izvorât din Arabia, regiunea lor natală. Ei au devenit ca nişte pustiitori,
propagând o doctrină nouă şi aţâţau la jefuire şi violenţă, motivaţi de inte‑
res şi religie.407

Expresia „biciul lui Dumnezeu” a fost folosită de‑a lungul timpului pen‑
tru a descrie un invadator trimis de Dumnezeu să pedepsească păcatele
unui popor, rege sau conducător spiritual. Expresia „Ego sum Attila fla‑
gellum Dei” (1387) îi este atribuită lui Attila, regele hunilor. În Europa era
privit ca un barbar, la fel ca Ginghis Han şi Gaiseric care erau tot nişte bice
barbare ale Domnului. Mehmet Cuceritorul (1453) era perceput tot ca „fla‑
gellum Dei”. Pe Nabucodonosor al II‑lea, regele Babilonului, Biblia îl defi‑
neşte ca fiind „robul lui Dumnezeu” (Ieremia 25:9) care pedepseşte păca‑
tele popoarelor şi pe ale lui Israel, în timp ce Cir este „unsul Domnului”
(Isaia 45:1).
Încă din timpul cuceririlor arabe timpurii, secolul IX‑lea, imaginea
musulmanilor era aceea de „flagel al lui Dumnezeu” trimis să-i pedep‑
sească pe creştini. Chiar mai devreme, în timpul lui Mihail al II‑lea (820–
829), sunt cucerite Creta, Sicilia şi insulele Cyclade de către africani şi arabi,
pierderi care s‑au produs din cauza păcatelor poporului şi a necredinţei
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suveranilor.408 De acum şi până la căderea Constantinopolului, imaginea
musulmanilor ca un „instrument al justiţiei divine meritate” este justifi‑
cată de următoarele acţiuni necugetate ale creştinilor: păcatele şi ereziile de
care aceştia se fac vinovaţi; încercarea de aducere a creştinismului răsări‑
tean sub auspiciile Romei, cu riscul major de a deforma „dreapta credinţă”;
lipsa demersurilor în vederea unirii cu Roma şi a acceptării mai degrabă
„a turbanului turcesc decât a tiarei papei”; politica şi practicile imperi‑
ale, vinovate de pactizarea cu musulmanii, erau un adevărat sacrilegiu ce
putea declanşa mânia dumnezeiască; sau pur şi simplu din cauza planuri‑
lor nebănuite ale lui Dumnezeu. În secolul X‑lea, teroarea călugărilor din
Calambria, în faţa cotropitorilor arabi, este redată de un călugăr pe nume
Hristodulos în cuvintele:
Sabia lui Dumnezeu care loveşte neîncetat, care nu se odihneşte şi nu intră
în teacă … în timp ce mulţimea păcatelor noastre încurajează reuşita bar‑
barilor, ne interzic să ne găsim liniştea chiar şi în munţi: căci nu există loc
care să nu fi fost descoperit de cei fără Dumnezeu.409

În timpul celui de‑al doilea val al cuceririlor turcilor selgiucizi culpa
este identificată în ereziile apărute în Imperiul Roman de Răsărit. Falsa
învăţătură a nestorienilor şi a acefalilor care i‑a infestat pe locuitorii din
Mesopotamia, Mitilene sau Armenia era privită ca fiind cauza pedepselor
trimise de Dumnezeu.410 În secolul al XI‑lea, când barbarii au încercat să
pătrundă în Asia Mică, ortodoxia fiind din nou ameninţată, păcatele creşti‑
nilor reprezentau singura explicaţie plauzibilă la catastrofele care aveau loc.
În această perioadă, argumentul care L‑a obligat pe Dumnezeu să lanseze
la atac islamul nu mai era atât de valabil deoarece erezia dispăruse aproape
total din Imperiu. Bizantinii se vor retrage în spatele unor argumente mai
vagi, şi anume, aşa cum afirma Kekvamenos, că necredincioşii şi „sclavii
născuţi din roaba Agar” au triumfat pe moment datorită planurilor nebă‑
nuite ale lui Dumnezeu. Oricum, din cauza descendenţei şi a statutului lor
inferior, creştinii vor triumfa în final asupra acestei „comunităţi barbare”:
„Turcii se puteau mândri cu victoriile lor fragile, dar, pentru că erau urma‑
şii unei sclave, urma să vină o vreme când vor fi puşi la punct”411, atunci
când infernul pământesc din sânul civilizaţiei romane va fi distrus.
În secolul al XIII‑lea, partizanii unirii cu Roma considerau că
Dumnezeu, prin turci, pedepsea separarea dintre cele două biserici creştine,
un adevărat scandal a cărui perpetuare multiplica victoriile musulmanilor.
Concluzia era una simplă: cât va dura schisma, Dumnezeu Se va depărta
de poporul Său, şi numai unirea Bisericilor va aduce victoria împotriva
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necredincioşilor. Până atunci, în mănăstirile ortodoxe şi în întreg imperiul,
singura soluţie era rugăciunea.
Constantin şi‑a încheiat discursul astfel, după cucerirea Constantino‑
polului din 1453:
Vă rog şi vă implor să acordaţi onoarea şi ascultarea cuvenite comandan‑
ţilor voştri, fiecăruia potrivit rangului său, gradului şi slujbei lui militare.
Aflaţi aceasta: dacă respectaţi cu sinceritate toate câte vi le‑am poruncit,
nădăjduiesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să evităm dreapta pedeapsă trimisă
de Dumnezeu.

Observăm lipsa de consecvenţă în explicarea cauzelor pentru care
Dumnezeu Şi‑a trimis biciul să pedepsească.
În concluzie, „misiunea” musulmană era cauzată de un amestec de
teamă, de un sentiment de culpabilitate, dar câteodată, în lipsa altei expli‑
caţii logice, de un plan tainic ştiut doar de Dumnezeu.

3.3. Turcii – „o rasă barbară cu origini obscure”412
Metaforele religioase cu privire la turci sunt doar un vehicul care pregă‑
teşte mesajul pe care Erasmus vrea să îl transmită audienţei creştine. Turcii,
instrumentele pedepsei lui Dumnezeu împotriva păcatelor europenilor,
pot înfrânge armatele creştine doar dacă creştinii nu renunţă la păcatele lor.
Erasmus îi privea pe turci ca pe „o rasă dominată doar de desfrânare;
turcii umblă ca nişte bandiţi”.413 Aproape toată Asia Mică, cu excepţia Siriei
şi Palestinei, unde apostolii au predicat Evanghelia, acum au devenit ţinu‑
turi deşertice sub domnia tiranică a acestor barbari, şi nimeni nu mai laudă
pe Domnul ca odinioară.414 Biserica şi ordinele călugăreşti nu înţeleg că
Dumnezeu este ofensat de păcatele noastre şi trimite aceşti barbari „setoşi
de sânge”415, „monştrii inumani, trădători ai Bisericii şi o rasă întinată cu
tot felul de crime şi josnici”416, să ne reformeze.
Cruzimea de care au dat dovadă turcii în războaie este aceeaşi cruzime de
care au dat dovadă creştinii care au luptat împotriva creştinilor, slăbind
creştinismul. Cele mai josnice crime au fost comise de creştini, ca să nu mai
amintesc de cele comise de curând la Asperen chiar de unii dintre prietenii
mei. Ce ar fi dacă s‑ar picta tablouri cu toate crimele odioase comise de
creştini în ultimii 40 de ani? Aceasta am de spus împotriva acelora care nu
fac altceva decât să strige întruna: „Război, război împotriva turcilor!”417
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În primă instanţă, Erasmus va accentua ferocitatea, avariţia şi barba‑
rismul turcilor, doar ca imediat să îşi pună încrederea în Dumnezeul creş‑
tinilor victorioşi împotriva păcatului din inima lor şi a turcilor. Vina este
doar de natură morală, dar poate fi identificată şi în dezordinea socială şi
politică.
Oamenii simpli considerau că orice turc poate fi omorât doar pentru că
era turc şi era privit ca un câine nebun. Aceste lucruri nu erau reglemen‑
tate de legile civile ale vremii care permiteau, de exemplu, să pedepseşti
un evreu pentru crimele lui, nu din cauza credinţei lui. Argumentul lui
Erasmus trimite la Biblie „ceea ce vreţi să vă facă vouă oamenii, faceţi‑le voi
la fel” (Matei 7:12), de aceea, dacă creştinii ar fi sub dominaţia turcilor, nu
le‑ar fi convenit să fie trataţi inuman din cauza credinţei lor.418
Erasmus se temea mai mult de prinţii corupţi şi, mai ales, de cardina‑
lii vicioşi care îşi arogaseră titluri militare: „combinaţii de genul cardinalmareşal, episcop-general, stareţ‑locotenent, preot-sergent nu se potrivesc
deloc, la fel ca o statuie făurită din piatră şi lut, sau ca un centaur, o mixtură
de om şi cal.”419
Limbajul erasmian seamănă cu cel calvin. Calvin îi numea pe turci
„câini muţi şi porci”420, „bestii brutale”421 şi „câini diavoleşti”.422 Nu ştim
dacă ei împrumută unul de la celălalt, însă este evident că aceasta era ter‑
minologia vremii cu privire la musulmani.

3.4. „Turcii nu sunt pioşi şi nu au merite”
În logica erasmiană, adevăratul pericol al Europei nu este invazia terifi‑
anţilor turci, ci păcatele Europei. În aceeaşi viziune, turcii au repurtat vic‑
torii în Europa din cauza indolenţei şi a păcatelor creştinilor şi nu pentru că
sunt virtuoşi sau credincioşi: „Turcas non sua pietate, non sua virtute, sed
nostra socordia potissimum hucusque crevisse”.423
Chiar şi numele lor este atât de puţin nobil încât s‑a scris foarte puţin
despre poporul acesta în autorii clasici. Erasmus prezintă o istorie a turci‑
lor din momentul apariţiei lor când au invadat Asia Mică şi Persia, până la
domnia lui Selim (1512–1520) şi Soliman (1520–1566). Din acest punct,
Erasmus nu merge mai departe după cum o face şi sursa sa, Battista.424 El
trage concluzia că „fericita impietate” – „felix impietas” a fost atinsă, pentru
că popoarele Europei refuză cu obstinaţie să se dedice pietăţii (pietatis stu‑
dium). În timp ce europenii sunt implicaţi în războaie pentru fiecare petic
de pământ, Imperiumul Otoman, sau mai degrabă latrocinium, a crescut
înspăimântător. După ce umanistul face o trecere în revistă a teritoriilor
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ocupate de turci, a pierderii insulei Rhodos (1522), a dezastrului de la
Mohács (1526), a morţii regelui Luis al II‑lea, a ocupării Ungariei, a asediu‑
lui Vienei (1529), a devastării Austriei, se întoarce din nou la întrebarea de
la început: „unde igitur illis tantus rerum successus?”425

3.5. Cei mai periculoşi turci – „turcii din inimă”
Războiul nu trebuie făcut în numele nostru, în numele turcilor (creş‑
tinilor care se comportă ca nişte turci) împotriva turcilor, ci în numele
lui Dumnezeu.426 Erasmus susţine că europenii sunt trădaţi de setea după
putere şi de goana după bogăţii, şi din cauza trădărilor, a ambiţiilor şi a
necredinţei, Europa a ajuns într‑o situaţie critică, pentru că „luptăm cu
turcii precum turcii”427 – „Turcae pugnamus cum Turcis”.428 Marele uma‑
nist credea că succesul creştinilor asupra turcilor era direct proporţional cu
renunţarea la toate viiciile scârboase şi la „turcii” din viaţa şi inima noas‑
tră: avariţia, ambiţia, poftele „cărnii”, mulţumirea de sine, impetuozitatea,
lascivitatea, plăcerile lumii, frauda, invidia, mânia, ura etc.429 „După ce
vom distruge aceste păcate cu sabia Duhului şi vom relua calea credinţei,
vom putea, dacă situaţia o va cere, să ne înrolăm sub stindardul lui Hristos
împotriva turcilor setoşi de sânge, şi sub protecţia Lui, îi vom învinge.”430
Dacă creştinii ar fi purtat un război cinstit împotriva turcilor, cu suflete
curate, sub stindardul lui Hristos, atunci Semiluna nu şi‑ar fi extins atât de
mult împărăţia.
Erasmus îi îndeamnă pe creştini să omoare „turcii din inimă” prin forţa
unei noi moralităţi şi să-i convertească prin exemplul creştin: „ca să avem
succes împotriva turcilor trebuie să câştigăm o luptă frumoasă pentru
Hristos”.431 De asemenea, umanistul apelează la argumente din istoria creş‑
tinismului primar şi din scrierile lui Augustin când spune că nu trebuie să
omorâm turcii. Din istoria creştinismului aflăm că martirii nu au luptat
împotriva păgânilor care îi persecutau, ci şi‑au dat viaţa câştigându-i, ulte‑
rior, pe unii dintre ei. Turcii sunt şi ei păgâni, şi dacă am lupta împotriva lor
„am păta gloria martirilor”.432 Erasmus revine la argumentul său constant:
„universalis et insignis vitae correctio”.433

3.6. Turcii – „obiectul iubirii divine’’
Succesul va fi de partea creştinilor dacă aceştia se vor întoarce la
Dumnezeu, însă va fi mult mai plăcut lui Isus dacă, în schimbul uciderii
turcilor, am stărui pe lângă ei să se închine precum noi. Erasmus clamează
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că în felul acesta vom extinde Împărăţia lui Dumnezeu: „Altfel, a ucide
turci este egal cu a extinde împărăţia morţii. A cuceri teritoriile lor şi a
le stăpâni, a-i domina, nu ne‑ar face decât şi mai mândri şi mai râvnitori,
însă nu fericiţi, aşa că vom deveni adevăraţi turci, în loc să-i aducem pe ei
în staulul Domnului.”434 Marele umanist argumentează în On war against
the Turks („Despre războiul împotriva turcilor”) că, dacă există speranţă
pentru turci, atunci există şi pentru alte neamuri barbare, care se închină la
idoli, deşi crezul lor este pe jumătate creştin.
Dacă un număr atât de mic de discipoli au fost în stare să aducă lumea la
picioarele lui Isus, folosind ca armă doar încrederea în Dumnezeu şi sabia
Duhului, de ce nu am putea noi, cu ajutorul Domnului, să facem acelaşi
lucru? Avem pe lângă prinţii creştini, atât de mulţi cardinali, prelaţi, doctori
în teologie, care mărturisesc deplinătatea Evangheliei. Braţul Domnului nu
s‑a scurtat, doar dacă am pierdut favoarea Sa.435

A ne rezuma la a-i judeca pe turci ca pe nişte „monştri inumani, trădă‑
tori ai Bisericii şi o rasă întinată cu tot felul de crime şi josnicii”, potrivit
lui Erasmus, poate însemna „a trăda o gloată ignorantă în mâinile duş‑
manului”.436 Umanistul considera că o cucerire otomană nu trebuie pri‑
vită doar cu groază. În concluzie, turcii ar putea fi convertiţi la creştinism
dacă creştinii ar fi nişte modele pentru ei şi L‑ar prezenta frumos pe Isus
Hristos. Erasmus privea flagelul otoman şi din punctul de vedere al misiu‑
nii creştine.
Acelaşi îndemn, de a-i câştiga pe musulmani la credinţa creştină, îl
găsim şi la Calvin.437 Diferenţa între cele două preocupări constă în libe‑
rul arbitru versus predestinare. Pentru Erasmus, musulmanii vor alege din
convingere să-L urmeze pe Mântuitorul; din perspectiva calvină, aceştia
vor fi predestinaţi irezistibil la mântuire, fără implicarea actului voliţional.

Concluzii
Erasmus subliniază importanţa liberului arbitru în alegerea omului pen‑
tru mântuire, inclusiv a musulmanilor. Deşi el a susţinut că Dumnezeu S‑a
folosit de atacurile turcilor asupra Europei ca să-i reformeze pe creştini, nu
reiese ideea că aceste incursiuni au fost predestinate, ci, mai degrabă, bar‑
barii au ales să atace (Dumnezeu a ştiut în preştiinţa Sa). Portretele pe care
Erasmus le face turcilor sunt atât rodul analizei personale, cât şi al retoricii
vremii. Din acest limbaj al vremii îşi desăvârşesc Luther şi Calvin imagi‑
nile despre turci. În formele de manifestare negativă pe care le‑a căpătat
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Reforma, dacă luăm ca punct de referinţă Reformă Radicală, spre deosebire
de moderaţia erasmiană, Luther şi Calvin au exprimat, pe alocuri, accente
radicale. Când spun accente radicale, mă refer la cele comportamentale.
Deşi turcii sunt „o rasă barbară cu origini obscure” şi „nu au merite”, în
ochii umanistului, cei mai periculoşi turci sunt „turcii din inimă” – păcatele
creştinilor. Strădania creştină ar trebui să se manifeste pe ambele planuri:
în primul rând, prin exemplul personal, creştinii trebuie să-L prezinte tur‑
cilor pe Hristos; în al doilea rând, tocmai pentru a fi plăcuţi Domnului
şi a-L reprezenta corect pe Mântuitorul înaintea barbarilor, urmaşii cru‑
cii trebuie să rezolve problema „turcilor din inimă”. În realitate, ambele
demersuri sunt comportamentale. Ele nu puteau fi comunicate mai bine
decât din pana unui umanist autentic şi a unui gentleman în comportament
şi în cuvinte.
În ce priveşte problematica „războiului just”, infirmăm teza pacifistă
expusă de Nathan Ron. De asemenea, nu putem aprecia, împreună cu
Fernandez, că Erasmus a trecut din rândul pacifiştilor în rândurile beliciş‑
tilor. Analiza lui Olin tinde prea mult spre reducţionism. Cu toate acestea,
toate cercetările au un numitor comun, şi anume, Erasmus face apologie
„concordiei”. Într‑o Europă ameninţată permanent cu disoluţia, doar creş‑
tinii schimbaţi de Dumnezeu o pot salva de la islamizare.
Finalmente, poate cea mai importantă învățătură pe care acest studiu
ne‑o oferă este următoarea: spiritul tolerant este imperios să prevaleze şi
astăzi asupra oricărei deosebiri etnice, religioase sau culturale. Altminteri,
în absenţa unei concordii care emană de la Hristos, Europa va fi supusă din
nou asaltului dezagregării.

V.

Afirmarea identităţii şi libertăţii religioase
anabaptiste în conflictul dintre creştinii
şi otomanii secolelor XVI-XVII

Introducere

I

nteresele reciproce în lupta pentru supravieţuire sau hegemonie şi simi‑
litudinile doctrinare au contribuit nu doar la apropierea reformatorilor
de Semilună, ci şi a liderilor radicali. Când se întâlneşte radical cu radical,
„taliban” cu „taliban”, infidel cu eretic, în urma reacţiei poate rezulta o ali‑
anţă temeinică sau una vremelnică. Aceste interferenţe reprezintă punctele
de întâlnire dintre Est şi Vest.
Afirmarea propriei identităţi religioase reprezenta o problemă pentru
protestanţii secolului al XVI‑lea, cu atât mai mult pentru aceia care au des‑
cins din cei care au scindat creştinismul, cum erau, de exemplu, anabap‑
tiştii, care asemenea duşmanilor externi, musulmanii, erau condamnaţi de
oponenţi ca fiind diabolici, fiinţe subumane sau vrăjitoare.438 Anabaptiştii
radicali au primit aceste nume din cauza dezacordurilor doctrinare faţă de
majoritatea creştină, mai ales a practicării credobaptismului (botezul biblic
administrat la o vârstă când omul înţelege, în timp ce majoritatea creştină
practica pedobaptismul – botezul pruncilor), a pacifismului exacerbat –
refuzul majorităţii de a purta arme, sau a dorinţei de refomare permanentă
a bisericii conform devizei: „semper reformanda”.439 Din cauza acestor con‑
siderente teologice, care îi făceau diferiţi în ochii majorităţii creştine, a fap‑
tului că erau suspectaţi ca fiind periculoşi din punct de vedere politic şi,
mai ales, din cauza rumorilor alimentate permanent de opinia publică ce
afirma că erau aliaţi ai musulmanilor, minoritatea anabaptistă a acelor vre‑
muri a fost trecută prin „furcile caudine” ale persecuţiei atât de catolici, cât
şi de confraţii protestanţi. Cercetarea va pune în evidenţă factorii care au
contribuit la schimbarea poziţionării reformatorilor radicali faţă de islam şi
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Imperiul Otoman. Astfel, nu doar contextul politico-religios a fost decisiv
în schimarea paradigmei, ci şi agenda anabaptistă proprie.

1. Secolul XVI – alianţă anabaptisto‑otomană?
Din studiul lui Robert Schowebel despre imaginea turcilor în viziunea
liderilor religioşi radicali ai Renaşterii, deducem că anabaptiştii (anabap‑
tistul german Hans Hut, spiritualistul Sebastian Franck sau unitarienii din
Europa de Est) şi alte voci spiritualiste ale vremii erau avocaţii pacifismu‑
lui, dorind evitarea războiului cu turcii, ba încă susţineau realizarea de
alianţe cu aceştia.440 Spre exemplu, grupul de credincioşi condus de pas‑
torul menonit Pieter Jansz (1565–1636), autointitulaţi „baptist-minded”
sau „Doopsgezind’’ nu-i mai priveau pe otomani ca pe nişte barbari din
afară împotriva cărora trebuie lansată cruciada. Să nu uităm că ei înşişi
se luptau cu discriminarea şi persecuţia. Cu toate că ei încă mai împărtă‑
şeau anumite viziuni comune cu protestanţii şi catolicii când era vorba de
chestiunea musulmană, ei gândeau că puteau să îşi afirme libertatea reli‑
gioasă şi de conştiinţă mult mai bine sub ocupaţie musulmană decât sub
opresiunea catolică sau a prinţilor protestanţi. Aceasta era o nouă şi sur‑
prinzătoare evaluare a islamului. În 1657 a fost tipărită o versiune germană
a Coranului, fapt care a contribuit la o reevaluare pozitivă a islamului şi
a profeţilor lui. Această evaluare pozitivă s‑a născut din mânia împotriva
persecutorilor și din lupta creştinilor radicali pentru supravieţuire. Aceşti
disidenţi creştini priveau cu ochi mult mai buni toleranţa religioasă oferită
de Semilună „popoarelor Cărţii”. Potrivit stereotipurilor creştine, musul‑
manii erau închinători barbari ai diavolului, temuţi agenţi în ultima mare
bătălie dintre forţele binelui şi ale răului.441 Din 1520 erau priviţi ca „biciul
lui Dumnezeu” trimis să îndrepte păcatele creştinilor, chiar înainte de reve‑
nirea lui Isus.
Anabaptişti apocaliptici, ca germanul Ambrosie Spitelmaier, descriau
scenele sfârşitului în note înspăimântătoare: „Dumnezeu va ridica un
popor pe care noi îl numim «păgân» sau «duşman al lui Hristos». Turcii vor
fi acest popor. Ei nu vor aduce adevărata cruce, dimpotrivă, vor avea foarte
puţină plăcere în aceasta. Toţi oamenii vor fi înspăimântaţi, inimile tuturor
vor cădea în disperare, oamenii vor fugi din faţa armelor turcilor”.442
Predicatorul milenialist, anabaptistul Hans Hut promova o viziune
escatologică a unei societăţi transformate, în care nu doar turcii pedepseau
aspru Europa prin omorârea prinţilor necredincioşi; el prevedea o schim‑
bare majoră cauzată de răzmeriţa credincioşilor aliaţi cu turcii.443 Hut a
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supravieţuit Războiului Ţărănesc din 1525 fugind, împreună cu mai mulţi
ţărani din Salzburg şi Würzburg, la turci. Nu sunt evidenţe că aceştia au
luptat sub steagul Semilunei împotriva creştinilor, însă ei preferau, la fel ca
bizantinii: „mai degrabă turbanul turcesc decât tiara papei”. Pe steagul lor
roşu era desenată o semilună, un steag foarte asemănător cu cel otoman.
Acesta era o expresie vie şi fermă împotriva catolicismului.
Din cauza represaliilor prinţilor, mulţi soldaţi onorabili au dezertat din
armată şi au căutat pe turci, despre care mărturiseau că aveau mai multă cre‑
dinţă decât prinţii creştini. În ciuda rumorii şi a panicii create de turci, mai
era loc şi pentru aprecierea turcilor, mai ales atunci când profetul anabaptist
Melchior Hoffman şi alţi lideri anabaptişti afirmau că adevăraţii creştini nu
trebuie să lupte împotriva otomanilor, deşi puteau să se organizeze pentru
autoapărare.444 În 1520, Melchior a făcut cunoscute viziunile Ursulei Jost şi
ale Barbarei Rebstock din Strasburg, care descriau acţiunile turcilor ca fiind
„o lumină puternică de la Dumnezeu” ce strălucea în armatele otomane
care se pregăteau să distrugă Europa coruptă.445 O evaluare asemănătoare a
pericolului otoman a avut loc în 1527, în timpul judecării lui Michael Sattler,
presupusul autor al faimoasei Declaraţii Schleitheim: „dacă turcii năvălesc
în ţară, nu trebuie să luptăm împotriva lor şi, dacă ar fi corect să purtăm
războaie, ar trebui mai degrabă să luptăm împotriva creştinilor decât împo‑
triva turcilor”.446 „Turcii sunt autentici şi nu cunosc religia lui Hristos. Ei
sunt turci după carne. Dar voi pretindeţi că sunteţi creştini, vă lăudaţi că
sunteţi creştini, dar îi persecutaţi pe adevăraţii urmaşi ai lui Hristos. Voi
sunteţi turci în spirit.”447 În acelaşi ton se exprima şi anabaptistul austriac
Hans Schlaffer: „aceşti pretinşi creştini sunt mai răi decât turcii”.448 În 1535
autorităţile locale se temeau că o parte din refugiaţii moravieni s‑au alătu‑
rat turcilor, în timp ce anabaptiştii din regiunea Romrod (Hesse) erau con‑
vinşi, în 1530, că turcii vor aproba credinţa lor, oferindu‑le libertate.449 În
1527, anul execuţiei lui Sattler, Hans Denck predica despre societatea ideală
a celor care cred în Evanghelie, o societate unde fiecare locuieşte în pace,
indiferent dacă este turc sau păgân, indiferent ce crede, fără să se supună
vreunui magistrat în chestiuni de credinţă.450 Nu doar ca mulţi anabaptişti îi
favorizau pe otomani în detrimentul creştinilor persecutori, însă ei priveau
la statul otoman ca la un model vrednic de urmat în ceea ce priveşte rapor‑
tarea la disidenţii religioşi. În Reforma radicală, capitolul „Păgâni, evrei şi
musulmani din perspectiva Reformei radicale” (The Radical Reformation
– „Pagans, Jews and Muslims in the Perspective of Radical Reformation”),
George Huntston William descrie viziunea anabaptiştilor cu privire la un
stat tolerant: „o biserică interconfesională a credincioşilor semiţi” sau un
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loc unde musulmanii, evreii şi păgânii credincioşi făceau deja parte din
Ecclesia Spiritualis, în măsura în care se conformau Cuvântului din sufletul
lor.451 Interesul lui Thomas Müntzer pentru misticism l‑a condus la studiul
Coranului. El declara: „eu predic o Evanghelie pe care Luther nu o predica,
dar care este în conformitate cu inimile celor aleşi din întreaga lume. Chiar
dacă s‑a născut turc, un om poate să aibă ankunft‑ul (debutul aceleiaşi cre‑
dinţe), aceasta este bewegung‑ul (mişcarea, impulsul) Duhului Sfânt, aşa
cum este scris în Biblie despre centurionul Corneliu, un om temător de
Dumnezeu”.452 Acest fanatic religios se vedea pe sine ca o întruchipare a
spiritului macabeic, un lider davidic şi solomonic în Noul Ierusalim înte‑
meiat la Münster. Şi, cum s‑ar exprima Lucian Boia, acest Mesia încerca, de
fapt, refuzând destinul implacabil al istoriei şi condiţiei umane453, o evadare
din matca lor. Prin urmare, o parte dintre anabaptişti, din cauza asocierii
cu practici mozaice a fost catalogată şi discriminată drept iudaizantă. În
Strasburg existau adepţii Pentateuhului şi antitrinitarieni, în Silesia trăiau
anabaptiştii sabatarieni inspiraţi de Oswald Glaidt şi Andrew Fischer, în
Padova existau anabaptiştii unitarieni, iar în Veneţia şi Napoli anabaptişti
care clamau escatologia iudaică; de asemenea, patriarhalismul lui Hutter,
mesianismul apocaliptic al lui John Hut şi al lui Melchior Hoffman454, toate
acestea au condus la asocierea lor cvasigenerală cu iudeii.
În 1539, anabaptisul David Joris privea lumea musulmană ca pe un statmodel prosper datorită toleranţei religioase acordate minorităţilor religi‑
oase. Doar că şi Joris se complace în chemarea megalomană a regilor davi‑
dici instauraţi la cârma nu ştiu cărui regat anabaptist. În urma unor vizi‑
uni, propovăduieşte o curăţire spirituală care presupunea o întoarcere la
copilăria edenică, atunci când oamenii vor fi liberi de orice pudism sexual,
poligamia şi desfrâul fiind considerate norme.455
Guillaume Postel, care scrie Le Republique des Turcs („Republica turci‑
lor”), în 1580, era un bun cunoscător al Levantului şi un fervent propună‑
tor al unei astfel de viziuni. Predicatorii Bisericii Reformate din Strasburg
avertizau consiliul local, în 1545, de vizita lui Joris şi a adepţilor săi în oraş:
„unii neagă existenţa diavolului, alţii argumentează că trebuie să tolerăm
pe toţi cetăţenii, fie ei evrei, turci sau catolici”.456 Cei de la apus şi de la
răsărit din versetul biblic: „Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi
de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia ceru‑
rilor” (Matei 8:11) erau, în viziunea unor predicatori anabaptişti, turcii şi
păgânii. Unitarianul Jacob Palaeologus (1520–1585) vedea în musulmani
„turci creştini”, descendenţii creştinilor Imperiului Bizantin, care ştiau mai
multe despre Biblie şi Dumnezeu decât mulţi creştini. El a făcut apel la o
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toleranţă religioasă universală, unde îşi pot găsi locul „evreii, neamurile şi
turcii creştini”. Această formă de ecumenism a fost posibilă datorită vede‑
rilor sale antitrinitariene.457
În pofida unei prezenţe permanente a „turcului” în imaginarul pre‑
decesorilor coreligionari, Menno Simons (1496–1561), părintele fonda‑
tor al menoniţilor, respinge viziunea lor apocaliptică şi josnicul regat de
la Münster, în care violenţa şi poligamia erau justificate. Ca urmare, tur‑
cii nu mai reprezentau „biciul lui Dumnezeu”. Menno i‑a criticat pe lute‑
rani, pe care îi compară cu turcii şi tătarii: „Cineva poate găsi cu greu vieţi
atât de lumeşti şi abominabile printre turci şi tătari, aşa cum vezi la aceşti
oameni”.458 Ca răspuns la aceste cuvinte, luteranul Erasmus Alberus, din
New Brandenburg, scria în 1565: „la fel ca turcii, evreii şi păgânii, ana‑
baptiştii comit infanticid spiritual prin nebotezarea copiilor”.459 În 1545,
Menno deplângea zelul persecutor al luteranilor care s‑au alăturat turcilor
şi catolicilor.
După 1530 referinţele apocaliptice cu privire la turci sunt mult mai
rare. În 1561, predicatorii din Hesse au raportat contului că anabaptistul
Leonhard Schneider le‑ar fi spus că „Duhul Sfânt este în fiecare persoană,
fie că este iudeu, păgân sau turc”.460 Misionarii anabaptişti erau supranumiţi
„turci” sau „evrei”. În timp ce protestanţii erau preocupaţi cu reformarea
Bisercii, iar catolicii cu păstrarea unităţii, aceşti anticreştini sau subcreştini
au luat în serios porunca lui Hristos de a face ucenici din toate neamurile.461
Încă un motiv ca opinia publică religioasă de la acea vreme să-i asocieze cu
păgânii, turcii şi evreii.
Împăratul Rudolph era îngrijorat de zvonurile conform cărora anabap‑
tiştii huteriţi din Moravia nu doar că îi tolerează pe musulmani, ci s‑au unit
cu ei împotriva creştinilor.462 În anii de război (1593–1606), pacifiştii hute‑
riţi au suferit enorm. Salomon Böger a călătorit prin teritoriile stăpânite de
turci, a ajuns chiar până în Istanbul, cu misiunea de a salva cât mai mulţi
huteriţi capturaţi. Anabaptiştii au suferit foarte mult din cauza presupu‑
sei lor asocieri cu islamul, din cauza suspiciunii că sunt aliaţii ai „Marelui
Turc”, şi că, asemenea turcilor şi vrăjitoarelor, ei sunt aliaţii diavolului.463

2. Secolul XVII în relaţiile anabaptisto-turceşti:
schimbare de paradigmă?
În secolul al XVII‑lea, anabaptiştii nu mai au aceleaşi sentimente pozitive
faţă de musulmani. Una dintre explicaţii ar fi toleranţa de care au început
să se bucure minorităţile religioase în Europa. Printre minorităţile sectare
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care se bucurau de o oarecare pace se numără menoniţii, luteranii, evreii, în
timp ce socinienii antitrinitarieni erau încă socotiţi în afara legii. În ciuda
eforturilor sale de a fi echilibrat şi neutru în lupta dintre turcii musulmani şi
europenii creştini, pastorul menonit Pieter Jansz Twisck tinde mai degrabă
să creadă rapoartele negative despre turci. Spre exemplu, el povesteşte des‑
pre abuzurile pe care turcii le comit în Ungaria: îi forţează pe creştini să
se convertească la islam, îi împovărează cu taxe şi mită, le răpeşte fetele
frumoase şi le ia primii născuţi de parte bărbătească, cei mai vajnici fii ai
lor ca să întărească corpul de elită al ienicerilor. El deplânge starea ţăranilor
din ce în ce mai sărăciţi de biruri şi daruri.464 Vorbind despre mica comu‑
nitate menonită din Ungaria, Twisck, spre surprinderea multora, ajunge
să ia partea chiar şi catolicilor persecutaţi. În finalul apologiei sale despre
„libertatea de conştiinţă”, el precizează faptul că menoniţii şi alte secte sunt
tolerate în multe părţi ale principatelor din Europa Răsăriteană, inclusiv
în Ungaria şi Polonia, unde regele Sigismund al III‑lea a oferit libertate
mai multor grupuri religioase: evrei, turci, arieni, ebioniţi, husiţi, romanocatolici, luterani, calvinişti, menoniţi şi multor alte secte, cu toate că „în
teritoriile turcilor este garantată foarte puţină libertate”.465 Turcii nu mai
sunt modele de urmat în ce priveşte promovarea toleranţei, aşa cum erau
percepuţi de David Joris cu câţiva ani în urmă. În această parte de Europa,
prinţii romano-catolici sunt exemple demne de urmat în ceea ce priveşte
toleranţa faţă de minorităţile religioase. Turcii tolerează minorităţile reli‑
gioase doar în schimbul achitării unei taxe speciale (dhimmi). Rescriind
istoria religiei islamice şi a întemeietorului ei, Twisck afirmă că un călu‑
găr nestorian, Sergiu, care a devenit prietenul lui Mahomed, l‑a ajutat pe
acesta să întemeieze o nouă sectă care nu este nici creştină, nici păgână sau
iudaică, ci a adunat câte ceva din fiecare. Exoticul Mahomed a primit reve‑
laţiile din cauza epilepsiei de care suferea. Twisck pune expansiunea sectei
sale pe seama căsătoriei cu văduva bogată şi a învăţăturii dublate de sabie şi
violenţă. El compară islamul cu romano-catolicismul subliniind aspectele
doctrinare comune dintre cele două religii: mântuirea prin fapte, poligamia
(sic!), concepţia conform căreia martirii se duc direct la cer şi executarea
celor care nu cred ca ei. Twisck, în mod ironic, îl acuză pe Mahomed exact
cu injuriile de care se bucurau anabaptişii, şi anume, „Mahomed învaţă
că, în cele din urmă, şi demonii vor fi salvaţi’’. Twisck poate fi acuzat pe
buna dreptate că a diseminat cele mai negative rumori despre Mahomed şi
musulmani. Cu toate acestea, comparând povestea lui cu cea a sursei sale,
Niclaes de Klerck, şi a scrierii Abominaţiunile celui mai proeminent dintre
eretici (1607), constatăm că acesta lasă deoparte cele mai grave acuzaţii.
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Twisck se fereşte să aducă în scenă acele elemente antimahomedane privi‑
toare la posedare diabolică sau episoade de vrăjitorie, acuzaţii adresate, în
perioada mai timpurie, anabaptiştilor şi menoniţilor. Doctorul şi contro‑
versatul alchimist olandez Galenus Abrahamsz încerca să unească diferitele
secte anabaptiste din Olanda, în anii 1650. Oponenţii lui l‑au acuzat că, în
1664, ar fi făcut următoarea mărturisire: „În Imperiul turcesc spun că aş
accepta Coranul în măsura în care este în conformitate cu Biblia, în Spania
deciziile conciliului de la Trent, inclusiv Talmudul evreiesc”.466 În aşteptarea
milenialistă mistică a lui Abrahamsz (promova Kabala printre creştini şi
credinţa conform căreia trupurile umane se vor transforma într‑o fiinţă
spirituală), chiar înainte de revenirea lui Isus, papalitatea se va prăbuşi, pro‑
testanţii se vor uni, evreii se vor converti, iar turcii vor fi atât convertiţi, cât
şi cuceriţi.

Concluzii
De la viziunea apocaliptică despre turci – „biciul lui Dumnezeu”, percep‑
ţia anabaptistă şi menonită s‑a schimbat direct proporţional cu schimbările
climatului politic al vremii. Chiar dacă relaţiile dificile dintre Semilună şi
partea răsăriteană a Europei au contribuit la schimbarea percepţiei, îmbu‑
nătăţirea condiţiilor de trai şi sporirea toleranţei religioase din partea prin‑
ţilor catolici au fost factorii decisivi care au determinat schimbarea paradig‑
mei. Dacă în secolul al XVI‑lea turcii erau lăudaţi pentru gradul ridicat de
toleranţă oferită sectelor religioase, un stat-model care prosperă, în secolul
al XVII‑lea, prinţii romano-catolici sunt daţi ca exemple demne de urmat.
Aşa cum a existat calvino-turcismul, în secolul al XVI‑lea am putea vorbi şi
despre anabaptismo-turcism, sigur, construit pe jumătate de realităţi şi pe
o doză mare de frica diseminată de creştinii europeni majoritari. Pe acest
fundal al luptei pentru supravieţuirea religioasă, trebuie precizat faptul că
spiritul de toleranţă promovat de anabaptişti nu s‑a materializat fără cos‑
turi. Unul dintre cele mai mari preţuri a fost spiritul ecumenic promovat de
anumite grupuri de anabaptişti radicali. Articolul ne relevă şi o cauzalitate
corectă între manifestările fanatice şi fenomenul persecuţiei anabaptiştilor.
Din nefericire, cei mai mulţi anabaptişti au avut de suferit din cauza devi‑
anţelor unora dintre ei. Un alt preţ plătit a fost nivelarea doctrinară între
religia creştină propusă de minoritarii anabaptişti, religia islamică şi anu‑
mite elemente ezoterice iudaice; între Biblie, Coran, Talmud şi Cabala. O
astfel de comuniune nu doar că este artificială, dar capătă accente ecume‑
nice nefaste, şi nu are cum să reziste probei timpului. Articolul aminteşte
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apropierea unor lideri anabaptişti de religia islamică şi iudaică, prin nega‑
rea doctrinei Trinităţii şi adoptarea altor învăţături nebiblice. Apreciem
rolul anabaptismului în promovarea spiritului tolerant, însă acesta nu ar
trebui înfăptuit cu riscul dizolvării adevărului biblic.

VI.

Influenţa ameninţării otomane
asupra iminenţei parusiei în timpul
Reformei (secolul al XVI‑lea)

1. Introducere. Iminenţa parusiei în timpul Reformei

R

eforma secolului al XVI‑lea a avut loc, într‑adevăr, în atmosfera încăr‑
cată a zilelor de pe urmă. Reformatorii au recunoscut în evenimen‑
tele de natură politică, socială sau religioasă semnele iminenței marii zile a
judecăţii, a sfârşitului lumii şi a celui de‑al doilea advent al lui Isus.
Luther şi Calvin, cei mai de seamă lideri ai Reformei Protestante,
i‑au îndemnat permanent pe credincioşi să se pregătească pentru paru‑
sia Domnului, fiind convinşi că istoria lumii se va sfârşi curând. Luther
declara: „Susţin că ziua Domnului este aproape. Ajută-ne, Doamne, să gră‑
bim ziua Ta, pentru ca să putem fi eliberaţi din strânsoarea acestei lumii
rele, din împărăţia celui rău, şi izbăviţi din suferinţa teribilă pe care o îndu‑
răm, din interior din cauza conştiinţei şi din exterior din cauza celor răi...,
ca să putem obţine, Doamne Isuse, trupuri eliberate de suferinţele fizice şi
spirituale şi să fim îmbrăcaţi în trupuri glorificate”.467
Calvin scria că noi trebuie „să ne dorim revenirea Domnului nu doar la
nivelul dorinţei, ci cu suspine grăitoare, pentru că este cel mai de dorit eve‑
niment dintre toate. El va reveni ca Mântuitor şi ne va elibera din imensul
abis de păcat şi nenorocire, conducându-ne la moştenirea binecuvântată a
vieţii veşnice”.468 Pentru Calvin, dacă cerul este casa noastră, şi este, atunci
pământul nu poate fi decât un loc unde suntem exilaţi şi unde ne pregătim
pentru casa de sus.
Luther a iniţiat discuţii la masa rotundă despre mai multe aspecte ale
doctrinei şi ale vieţii creştine. Într‑o ocazie de felul acesta, în 1532, tema
principală dezbătută a fost ziua Domnului. Luther declara că „speră să tră‑
iască ca să vadă această zi. Ziua de pe urmă este chiar la uşi. Calendarul
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meu s‑a consumat”.469 El se identifica pe sine cu Noe confruntându-se cu o
lume necredincioasă. În 1541 el observa că sunt 126 de ani între moartea
lui Adam şi naşterea lui Noe, acelaşi număr de ani fiind de la moartea lui
Hus până la el.470
Cei doi reformatori susţineau că datorită Reformei Protestante, Matei
24:14 a fost împlinit. Evanghelia a fost predicată în toată lumea. Din zilele
apostolilor nu s‑a mai văzut o asemenea strălucire şi putere a Evangheliei.
Odată cu întoarcerea la studiul Bibliei în limbile originale, mesajul curat
al Evangheliei a fost predicat ca în zilele apostolilor. Deşi predicarea
Evangheliei este semnul concludent al revenirii Domnului, Luther şi Calvin
nu credeau într‑o convertire în masă a lumii de atunci. Dimpotrivă, aşa
cum Biblia prezice, majoritatea va respinge mesajul pocăinţei. Indiferenţa
lumii era un alt semn al sfârşitului de veac (Matei 24:37). Apogeul sem‑
nelor parusiei nu îl constituie doar predicarea Evangheliei, ci şi apariţia
Antihristiului, vreme ce va fi marcată de lupta finală dintre biserica ade‑
vărată şi cea apostaziată. Pentru reformatori, biserica decăzută era, fără
niciun echivoc, papalitatea. În fatidicul an 1520, Luther a scris un tratat,
Despre Captivitatea Babiloniană a Bisericii, care dezbate cele şapte sacra‑
mente. Aici reformatorul se desparte public de Biserica Romei: „Papalitatea
este adevărata împărăţie a Babilonului, da, realul Antichrist! Pentru că, cine
este „omul păcatului” şi „fiul pierzării” decât acela care cu doctrinele şi
legile sale înmulţeşte păcatele şi pierde sufletele oamenilor chiar în biserică,
în timp ce el stă pe tron ca şi cum ar fi Dumnezeu? Tirania papalităţii nu
cunoaşte limite, a ajuns la capăt după toate aceste secole; a stins credinţa, a
întunecat sacramentele şi a oprimat Evanghelia”.471

2. Influenţa pericolului otoman asupra
escatologiei reformatorilor
În aceast peisaj escatologic al lui Luther472, ameninţarea otomană
ocupă un loc proeminent. El asociază turcii cu papalitatea şi cu bătălia
Armaghedonului. Papa, fiind Antihristul, stă în templul lui Dumnezeu, în
timp ce turcii, fiind fiara din Apocalipsa, persecută creştinismul din afara
bisericii. Astfel, papalitatea şi turcii erau duşmanii externi şi interni ai creş‑
tinătăţii, devenind poporul apocaliptic al Gogului şi al Magogului.
Între europeni se născuse o teamă atât de mare, încât se spunea că lumea
aceasta este a turcilor, iar viaţa de apoi, a creştinilor. Frica de turci se trans‑
formase într‑un adevărat coşmar. Înaintarea turcilor anticipa apropierea
Apocalipsei. Ceea ce au suferit evreii şi Ierusalimul pe vremuri, suferea
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acum naţiunea germană. După ce lumina Evangheliei a strălucit asupra
lor, din cauza neascultării, vor avea parte de ruşine însoţită de judecata
finală. Biserica lui Hristos numără doar o rămăşiţă, în timp ce biserica lui
Antichrist adună un mare număr.473 Când Luther a auzit despre o presu‑
pusă înţelegere între otomani şi papalitate, şi‑a exprimat convingerea că
lumea a ajuns la apogeu. Turcii reprezentau flagelul lui Dumnezeu împo‑
triva nedreptăţilor sociale şi a indiferenţei poporului german. Invazia
turcă, afirma Luther, este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate, nicide‑
cum blestemul papei asupra dezertorilor. Oamenii bisericii credeau că tur‑
cii sunt trimişi de Dumnezeu ca o pedeapsă, reprezentând mânia şi bleste‑
mul Lui asupra păcatelor europenilor. Din acest motiv erau persoane care
susţineau că „războiul împotriva turcilor este de fapt războiul împotriva
lui Dumnezeu, care ne pedepseşte astfel păcatele”.474 Luther îl sfătuia pe
papa să nu convoace armata pentru a lupta împotriva turcilor nici măcar în
numele războiului sfânt, deoarece acest lucru ar fi însemnat eludarea voin‑
ţei lui Dumnezeu.475 Într‑o scrisoare lămuritoare trimisă lui Georg Spalatin
pe 21 Decembrie 1518, Luther explică poziţia pe care a luat‑o faţă de peri‑
colul otoman:
Susţin ferm că un asemenea război nu trebuie declanşat. Sunt de aceeaşi
părere până în momentul în care voi avea argumente temeinice... din cauza
clerului care se scufundă în adâncimile avariţiei, ale ambiţiei şi ale opulen‑
ţei, iar acum, pentru că starea bisericii de pretutindeni este foarte nenoro‑
cită, nu există sorţi de izbândă dacă s‑ar întreprinde o astfel de campanie.
După câte îmi dau seama, Dumnezeu Se luptă împotriva noastră: aşa că ar
trebui mai întâi să-L avem pe El de partea noastră prin lacrimi de pocăinţă,
prin rugăciuni curate, printr‑o credinţă şi o trăire sfântă.476

Cu toate acestea, odată cu prezenţa alarmantă a forţelor lui Soliman
la porţile Vienei, Luther a început să facă distincţii importante în teolo‑
gia sa cu privire la răspunsul pe care creştinii germani ar trebui să‑l dea
ameninţării militare otomane. Aceste concepţii diferite sunt publicate în
tratatul din 1529 Despre Războiul împotriva turcilor. Pentru a-şi susţine
noile vederi, Luther apelează la argumentul doctrinei celor două împărăţii.
Pentru reformator existau două feluri de autoritate: autoritatea vremelnică
a guvernului civil şi autoritatea spirituală cu care a fost învestită biserica
prin care nu poate chema poporul la luptă: „Dacă aş fi soldat şi aş vedea un
preot în luptă sub un steag al crucii, chiar şi un crucifix, aş fugi ca şi cum
diavolul m‑ar alerga”.477 Deşi Luther apelează la faimoasa doctrină a celor
două împărăţii pentru a-şi susţine poziţia belicoaso-defensivă faţă de turci,
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la o analiză mai atentă, vom observa că adevăratul motiv de a opune rezis‑
tenţă rezidă în expirarea timpului flagelului divin asupra Europei, datorat
pocăinţei, reformei şi rugăciunilor creştinilor. Dincolo de aceste aparente
paradoxuri în abordarea ameninţării otomane (Luther oscilează între ado‑
rarea şi demonizarea turcilor), este evident că pentru Luther problema este
în esenţă de natură escatologică:
Cu turcii nu-i de glumă. Dumnezeu Îşi revarsă mânia finală. Lumea se va
sfârși în curând. Hristos va reveni să distrugă Gogul şi Magogul, pentru că
toate profeţiile Bibliei sunt împlinite şi chiar dacă suntem siguri că umilele
noastre rugăciuni înălţate pot estompa măcar într‑o oarecare măsură neno‑
rocirea, plaga otomană se va revărsa asupra noastră nu numai iarna aceasta,
ci până la sfârşitul lumii, aşa cum a prezis Daniel 7.478

Soliman Magnificul le transmite prinţilor germani protestanţi, printr‑o
scrisoare, că nu vor fi ţinta soldaţilor otomani atunci când aceştia vor
trece prin Germania. Într‑o altă scrisoare trimisă din Imperiul Otoman,
erau apreciaţi calviniştii pentru curajul cu care luptaseră cu catolicii sub
comanda prinţului de Conde: „Dacă aceşti albi erau sub comanda mea, aş
fi cucerit cu ei întreaga lume şi nimeni nu m‑ar fi putut opri”.479 Toată lumea
şi‑a îndreptat atenţia asupra otomanilor după ce aceştia s‑au orientat spre
Europa, din cauza conflictului dintre Francisc şi Carol Quintul şi, mai ales,
după transformarea Ungariei în paşalâc, în urma victoriei de la Mohács
din 1526. Interesul european pentru Imperiul Otoman a crescut după ce,
în 1529, turcii au asediat Viena. Neputinţa de a stăvili avântul otoman, pre‑
cum şi înfrângerile consecutive suferite în războaiele cu aceştia, au creat în
Europa concepţia că „turcii sunt invincibili”.
Luther îi trimite, în februarie sau martie 1530, o scrisoare ducelui de
Saxonia – Frederick – cu ocazia traducerii în germană a cărţii lui Daniel, în
care își exprimă îngrijorarea cu privire la iminenţa parusiei şi la traducerea
Bibliei: „Lumea se grăbeşte rapid spre finalul ei, încât mă tem că nu voi
apuca să finalizez traducerea Bibliei în limba germană”.480 Reformatorul era
fascinat de comentariul asupra cărţii lui Daniel scris de un călugăr fran‑
ciscan pe nume John Hilten, mai cu seamă că acesta prevesteşte perico‑
lul otoman pe baza interpretării capitolelor 5–7. Motivat de hermeneuti‑
cile acestui călugăr, Luther scrie în 1529 tratatul Eine Heerpredigt Wider
Den Turken; Army Sermon Against the Turks („Predici despre cum să lupţi
împotriva turcilor”), unde se ocupă de interpretarea profeţiei lui Daniel
7 pe model istoricist. După ce enumeră cele zece coarne, care sunt zece
împărăţii: Spania, Franţa, Italia, Egipt, Siria, Grecia, Germania ş.a., Luther
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se ocupă de identitatea şi activitatea cornului mic, care nu poate fi dintre
cele zece coarne, ci este activ printre ele, urmându‑le: „Romanii au obţi‑
nut multe posesiuni din vechiul imperiu (cele zece regate), apoi este rândul
turcilor sau mahomedanilor să vină. Daniel spune că după apariţia celor
zece împărăţii intră în scena profetică cornul cel mic. Acest corn mic sunt
turcii”.481 Pentru a valida această interpretare, reformatorul german sus‑
ţine nu numai că turcii au avut un început modest, dar au crescut şi s‑au
răspândit rapid şi au cucerit trei regate ale Imperiului Roman, şi anume:
Egiptul, Grecia şi Asia. Profeţia interpretată de Luther oferă poporului ger‑
man motive de bucurie, deoarece nu vor fi cuceriţi de turci. Ei vor cuceri
doar trei regate din Imperiul Roman. Cornul acesta are ochi de om, ceea
ce înseamnă că se conduce după Coranul lui Mahomed. În acestă lege nu
există niciun ochi divin, nici măcar o fărâmă de inspiraţie divină. Pentru
că profeţia lui Daniel nu mai menţionează nicio altă împărăţie după cornul
cel mic, pentru Luther este clar că războiul împotriva turcilor este egal cu
sfârşitul iminent al istoriei lumii.
Înainte cu patru ani de moartea sa în 1546, Luther scria în „Apel la rugă‑
ciune împotriva turcilor” (1541) următoarele cuvinte despre proximitatea
zilei judecăţii: „Nu cred că ziua judecăţii este prea departe”.482 Exprimă ace‑
eaşi atitudine cu un an înainte de moartea sa: „Judecata nu este departe. Se
fac eforturi considerabile pentru înaintarea Evangheliei”.483
Spre deosebire de Luther, Calvin a fost mai rezervat în ce priveşte cal‑
cularea şi fixarea datelor profetice, și mai ales a zilei revenirii Domnului.
El a rezolvat problema parusiei lui Isus citând din 2 Petru 3:8 „Dar, prea
iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de
ani, şi o mie de ani sunt ca o zi” sau din Matei 24:42: „Vegheaţi dar, pen‑
tru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.” Adevărata sa preocupare
era pregătirea pentru advent. Din moment ce vremea sfârşitului a început
odată cu prima venire a Domnului, nu a mai rămas nimic de făcut credin‑
cioşilor, decât să privească înainte spre revenirea lui Isus.484 Pentru Calvin,
Imperiul Roman Păgân şi Papal, împreună cu Imperiul Roman de Răsărit
şi Islamul, adică papa de la Roma şi Mahomed, reprezintă cele două coarne
ale Antichristului şi a patra fiară din Daniel 7. În comentariul său asupra lui
Daniel 7:7–18, Calvin susţine că:
„a patra împărăţie este Roma. Ceea ce se spune aici despre a patra fiară
majoritatea comentariilor aplică la Papă, pe care profeţia îl numeşte cornul
cel mic. Sunt alţi exegeţi care clamează că Imperiul Otoman este inclus în
profeţia despre Roma. Evreii, de exemplu, înclină în acestă direcţie…”485
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În Institutele Religiei Creştine Calvin interpretează Daniel 7:25 cu refe‑
rire la papă: „Pontiful roman este Antichristul, despre care Pavel spune că
se aşază în Templul lui Dumnezeu (2 Tes. 2:4)”.486 Reformatorul francez era
convins că Împărăţia lui Hristos va triumfa atât asupra papalităţii, cât şi
asupra turcilor, ambele religii fiind invenţii ale omului.
Vorbind despre vremea sfârşitului, Calvin spune că mai întâi biserica
va fi purificată. Se întâmpla deja de 1500 de ani ca biserica să treacă prin
persecuţiile provocate de Roma şi Istanbul. Jumătate din creştinism fusese
afectat de papalitate, restul de otomani. Antichristul va fi distrus de lumina
orbitoare trimisă de Isus chiar înainte de parusia Sa. Din rugăciunea cal‑
vinistă înălţată în 1645 în catedrala Westminster, descoperim următorul
parcurs escatologic: „Rugaţi-vă pentru predicarea Evangheliei şi Împărăţiei
lui Hristos în toată lumea, pentru convertirea iudeilor, pentru împlinirea
numărului deplin al neamurilor, pentru căderea Antichristului, şi... pen‑
tru eliberarea bisericii încercate, de sub tirania Antichristului şi de sub
cruda oprimare a turcilor”. Argumentând cu texte din Deuteronom şi Isaia,
Calvin spera în convertirea parţială a catolicilor şi a mahomedanilor de la
religia falsă la Proto-Protestantism – religia biblică a primilor creştini.
Au existat şi alţi scriitori europeni care au scris cărţi pentru a-i ajuta
pe creştini să învingă teama de turci. Erudiţii au lansat opere cu privire la
modul în care poate fi distrus Imperiul Otoman. Spre deosebire de Luther,
Erasmus a abordat subiectul dintr‑o perspectivă mai optimistă: „Mărimea
Imperiului Otoman nu trebuie să sperie oamenii. Şi Imperiul Roman, şi cel
al lui Alexandru cel Mare erau foarte mari şi se credea că sunt invincibile.
Însă astăzi, ele nu mai există.” Erasmus, unul dintre celebrii filozofi euro‑
peni, care a avut un mare succes cu cartea sa Elogiul nebuniei, scria în lucra‑
rea Utilissima Consultatio de Bello Turcis inferendo – 1530 („O ultimă con‑
sultare cu privire la lupta împotriva turcilor”) despre turcii pe care îi numea
barbari cu origini întunecate, că au cucerit o parte din Europa din cauza
diferenţelor de opinii dintre creştini şi că a venit timpul ca fraţii de aceeaşi
religie să fie salvaţi din prizonierat. Erasmus nu găsea corect războiul, însă
considera că eliminarea turcilor va însemna supravieţuirea creştinilor.487
Dacă majoritatea creştinilor erau îngroziţi de otomani, pentru mino‑
rităţi reprezentau chiar o speranţă. Unii dintre ei, care erau împovăraţi de
atâtea taxe sau din cauză că nu puteau să-şi practice liber religia, preferau
să trăiască mai degrabă sub administraţia otomană decât sub cea a regelui
sau a prinţului.
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Concluzii
Răsfoind istoria bisericii creştine, este uşor de sesizat că, începând cu
generaţia apostolilor, apoi în fiecare secol, nu numai la cumpenele dintre
milenii, creştinii au aşteptat cu dor împlinirea „fericitei nădejdi”. Secolul
XVI nu a făcut excepţie. Dimpotrivă, datorită efervescenţei de pe scena
teologică, militară şi politică, a fost un timp în care Domnul a fost aşteptat
să revină şi să îi mântuiască pe ai Săi.
Clădită sub egida sloganului „mai bine turc decât papistaş”, Reforma a
fost placa turnantă pentru Luther, chiar pentru întreaga creştinătate şi nu
numai, creând freamăt până în inima Imperiului Otoman.
Dintre reformatori, Martin Luther a fost cel mai adventist, în sensul
dorinţei, aproape paroxiste, ca Domnul să Se arate pe norii cerului. Din
scrierile lui Calvin răzbate acelaşi dor de a-L vedea pe Isus, năzuinţă expri‑
mată într‑o tonalitate medie.
În lumina escatologiei luterane a pericolului otoman, Reforma nu a
fost doar un simplu moment istoric, ci unul foarte important hărăzit de
Dumnezeu pentru reformarea bisericii chiar înainte de revenirea lui Isus.

VII.

Influenţa ameninţării otomane asupra
Reformei Protestante (reformatorilor)

Introducere

S

ecolul al XVI‑lea a fost o epocă remarcabilă datorită efervescenţei de
pe scena religioasă, politică şi militară. Harta geopolitică a vremii ne
dezvăluie puterile, opoziţia şi minoritatea: hegemonia habsburgilor, emu‑
laţiile Franţei la supremaţia Europei, ameninţarea imperialismului otoman
şi strădaniile protestanţilor de a supravieţui. Politica otomană a intenţionat
să menţină lipsa de unitate politică în Europa, să-i slăbească pe habsburgi
şi să prevină o cruciadă care putea coaliza forţele disparate ale Europei.
Intervenţia otomană a fost astfel un factor important nu numai în ascen‑
siunea monarhiilor naţionale, ca în Franţa, dar şi în ascensiunea protes‑
tantismului în Europa. Măsura influenţei pericolul otoman asupra genezei
mişcării protestante din Europa este problema cercetării. Întrebarea „Pe
cine au susţinut mai mult turcii: pe protestanţi sau pe catolici?” a fost şi
este de multă vreme un tărâm al polemicilor teologilor şi istoricilor. O altă
problemă analizată este dacă influenţa ameniţărilor otomane asupra conso‑
lidării Reformei Protestante a fost o simplă coincidenţă, un fapt istoric sau
o intervenţie divină care transcende decidenţii umani.

1. Diferite paradigme ale interpretării istoriei religioase
George Bernanos spunea: „Ce que nous appelons hasard, c’est peut-etre
la logique de Dieu” – „Ceea ce noi numim hazard este probabil logica lui
Dumnezeu”. Acest fenomen mai este numit „sincronicitate”.488 În cartea sa,
Factorul coincidenţă în istorie, literatură şi filozofie, Scutts abordează „coin‑
cidenţele semnificative” prin încercări de a le explica din punct de vedere
al probabilităţii statistice, al intervenţiei divine sau al forţelor psihologice.
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Scutts aduce în atenţia cititorului un studiu de caz, o coincidenţă istorică,
şi anume, un articol despre moartea lui John Adams şi Thomas Jefferson în
data de 4 iulie 1826, la 50 de ani după declaraţia de independenţă a SUA.
Autoarea articolului, Margaret Battin, analizează acest fapt istoric printr‑un
filtru de şase posibilităţi: şansă pură, intervenţie divină, a ţine de viaţă pen‑
tru asigurarea unei morți memorabile, pactul suicidal, joc incorect, o forţă
psihologică puţin înţeleasă. Subiectul coincidenţelor (şansă pură) este unul
foarte răspândit şi demn de luat în seamă.
În cercurile biblice sunt mulţi teologi care au îmbrăţişat teismul, mai
puţini susţinând cu tărie intervenţia providenţei divine.489 Unii teologi pri‑
vesc coincidenţele ca pe nişte miracole de dimensiuni mai mici, în care
Dumnezeu rămâne în umbră, anonim.490 Restul interpretărilor propuse mai
sus reprezintă chestiuni pe care bunul simţ al raţiunii nu le poate accepta.
Din punct de vedere istoric, paradigma providenţei nu poate fi dovedită
(doar în măsura în care intervenţiile divine în istoria poporului Israel, con‑
semnate în Biblie, sunt considerate istorie), însă, potrivit Simonei Nicoară,
oamenii nu au fost înzestraţi cu putinţa ontologică de a cunoaşte adevăratul
mers al evenimentelor istoriei, profunzimea ei, adevăratul sens al faptelor
care se produc.491 René Descartes a acceptat că în lume şi în univers există
mistere, adevăruri neverificabile prin experienţă şi raţiune.492 Este adevărat
că istoriografia modernă, adeptă a unui raţionalism mărginit, a închis por‑
ţile iraţionalului, extraordinarului, mirificului în istorie.493
În analele istoriei omenirii, dezvoltarea naţiunilor, creşterea şi prăbuşirea
imperiilor apar ca dependente de voinţa şi bravura omului. Modelarea eve‑
nimentelor pare a fi, într‑o mare măsură, determinată de puterea, ambiţia
sau capriciile sale. În Cuvântul lui Dumnezeu însă, perdeaua este dată la o
parte şi putem să privim cum, în toate acţiunile şi conflictele de interese,
putere şi pasiune omenească, uneltele Celui Preamilostiv lucrează în tăcere
şi cu răbdare şi duc la îndeplinire planurile Sale, după voia Sa. Biblia des‑
coperă adevărata filozofie a istoriei. (…) Puterea exercitată de fiecare câr‑
muitor de pe pământ este oferită de Cer şi succesul său depinde de modul
în care va folosi puterea ce i‑a fost încredinţată. (…) A recunoaşte lucrarea
acestor principii în manifestarea puterii care „răstoarnă şi îi pune pe împă‑
raţi” înseamnă să înţelegi filosofia istoriei.494

În termeni istorici, atunci când situaţia politico-militară se suprapune
conflictului religios, aceasta se numeşte coincidenţă sau întâmplare. În
realitate, numeroase conflicte armate au fost declanşate de mize religioase.
În analiza noastră nu putem face abstracţie de escatologie, liberul arbitru,
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determinism, strategie politico-religioasă, expansiune, în acţiunile între‑
prinse de Imperiul Otoman, protestanţi şi catolici. Cei trei mari actori
ai secolului al XVI‑lea luau decizii ca un rezultat al convingerii în aceste
paradigme:
Actorii istorici ai mişcărilor de reformă din secolul al XVI‑lea şi‑au apă‑
rat şi justificat acţiunile ca fiind parte a unei drame istorice conduse de
Dumnezeu. La baza conflictului dintre reformatorii protestanţi şi Biserica
Catolică stă această dramă. Identitatea creştinilor din Evul Mediu derivă
din trecutul bisericii apostolice şi din viitorul istoric al celei de‑a doua veniri
a lui Hristos, când necredincioşii vor fi aruncaţi în iazul de foc, în timp
ce mântuiţii, morţi şi vii, se vor aduna în comuniunea sfinţilor din tim‑
pul mileniului Împărăţiei lui Hristos. Pentru creştinii secolului al XVI‑lea
acest model istoric oferă sens experienţei lor. Aproape toţi erau convinşi
că revenirea lui Hristos era iminentă, acest lucru conferindu‑le putere să
acţioneze. În această atmosferă încărcată, opoziţia pe care Martin Luther a
făcut‑o Bisericii Catolice s‑a bazat în mod deschis pe apostolica pretenţie
a acesteia şi pe viitorul milenial, declanşând o tulburare serioasă pe plan
social, politic şi religios. În luptele violente care au urmat, cronicarii din
toate taberele şi‑au apărat acţiunile şi şi‑au interpretat victoriile şi insucce‑
sele în lumina luptei dintre bine şi rău, desfăşurată între creştini.495

2. Influenţe otomane asupra definirii
Europei şi consolidării Reformei
Abordarea lui Frederique Guerin pare să exagereaze impactul musul‑
man asupra Reformei Protestante şi asupra continentului european. În
articolul său „Re‑orienting the Reformation? Prolegomena to a History
of the Reformation’s Connection with the Islamic World” („Re‑orientarea
Reformei? Prolog la o istorie a interferenţelor Reformei cu lumea islamică”)
acesta susţine că s‑a alocat prea puţin spaţiu cercetării influenţei civilizaţiei
musulmane asupra Reformei Protestante, un fenomen recunoscut ca fiind
global, dar şi asupra făuririi identităţii culturale şi politice europene.496 O
Reformă protestantă care a contribuit la apariţia statului-naţiune a eliberat
instituţiile socio-politice din strânsoarea religioasă, a introdus principiile
toleranţei religioase şi ale libertăţii de conştiinţă, cu un nou accent pe indi‑
vid şi, nu în ultimul rând, a creat o nouă etică a muncii, care a condus
la formarea capitalismului.497 De exemplu, o formă de toleranţă religioasă,
oferită prin sistemul dhimmi, era deja promovată în Imperiul Otoman. Nu
doar că a influenţat în mod direct drepturile religioase din Europa, însă,
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atunci când protestanţii au restrâns toleranţa religioasă faţă de minorită‑
ţile sectare, fugarii religioşi ai Europei au găsit adăpost sub protecţia sis‑
temului otoman. Din cauza imaginii pe care religia musulmană o avea în
ochii creştinilor, care se raportau la islam ca la una dintre cele mai detestate
erezii ce-i ameninţa supremaţia, al cărei Coran era de inspiraţie diabolică,
influenţa musulmană asupra Europei moderne a fost bagatelizată.498 Având
în vedere pretenţiile monoteiste ale islamului, autorul clamează că religia
musulmană poate fi considerată un factor reformator timpuriu al religiei
creştine, de vreme ce Mahomed poate fi considerat un anticipator al refor‑
matorilor. Asemenea lor, profetul era împotriva politeismului (triteismu‑
lui), a mijlocitorilor aşezaţi între om şi Dumnezeu, a icoanelor, a ordinelor
călugăreşti şi a ierarhiei clericale, realităţi contestate de protestanţi Bisericii
Catolice.499 Oricum, aceste similarităţi nu înseamnă că reformatorii şi‑au
inspirat credeurile din dogma mahomedană, ci, mai degrabă, sunt pure
coincidenţe doctrinare care i‑au adus mai aproape unii de alţii în conflic‑
tul cu monolitul catolic. Odată cu vizitarea teritoriilor orientale, islamul a
devenit un motiv permanent de comparaţie cu societatea creştină coruptă
la nivel ecleziastic şi politic, şi un agent al chemării la reformarea creştinilor.
Încă de pe vremea lui John Wycliffe, corupţia creştină era considerată mai
rea decât erezia mahomedană. Guerin îl citează pe Daniel Goffman, autor
al volumului The Ottoman Empire and Early Modern Europe („Imperiul
Otoman şi zorii modernităţii Europei”), care pare mai degrabă un adept
al tezismului când susţine că, între secolele XV-XVII, lumea creştină şi cea
musulmană au fost atât de intim interconectate, încât au format „marea
lume vestică”, Constantinopolul fiind centrul ei de gravitaţie.500 Nu există
dubii în ce priveşte conexiunile dintre cele două lumi, însă, că au format
împreună o lume vestică, este deja prea mult. Clivajele dintre Vest şi Est,
dintre Orient şi Occident existau încă din vremea când Bizanţul era creştin.
Fenomenul presant al convertirii creştinilor la religia musulmană a con‑
dus la aprofundarea islamului şi la dorinţa inevitabilă de a reforma reli‑
gia creştină. Instrumentalizarea islamului în disputa dintre catolici şi pro‑
testanţi este, într‑adevăr, o temă de cercetare destul de bine aprofundată.
Cu un islam care a jucat un rol important în naşterea lumii occidentale
moderne timpurii, protestantismul a trebuit să se definească nu doar în
opoziţie cu romano-catolicismul, ci şi cu mahomedanismul. Discursul des‑
pre alteritatea duşmanului turc a servit la conturarea geografiei religiilor
contemporane, devenind astfel o componentă definitorie identităţii euro‑
pene. Antanta islamico-protestantă a jucat un rol deosebit în geneza capi‑
talismului european datorită relaţiilor comerciale ale Porţii cu state precum
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Marea Britanie, Franţa sau ţările nordice.501 Potrivit scolasticului unitarian
Susan Ritchie, edictul de la Turda (1557), considerat a fi primul document
european care conferea libertate de închinare, a fost emis sub auspiciile
otomane.502 Guerin conclude că unicitatea fenomenului european numit
„Reformă” a prins formă datorită unei relaţii dialectice cu o alteritate none‑
uropeană.503 Considerăm că afirmaţia ar trebui să sune întrucâtva dife‑
rit: „Unicitatea fenomenului european numit „Reformă” a prins formă şi
datorită unei relaţii dialectice cu o alteritate noneuropeană”. În acest „şi” se
cuprinde critica adusă cercetării lui Guerin, subliniind că influenţa musul‑
mană a fost doar unul dintre factorii importanţi care au ajutat la geneza
şi consolidarea Reformei Protestante şi a identităţii europene. „Reforma a
înlesnit reuşita (parţială) a politicii otomane mondiale, după cum sprijinul
acordat în acest sens taberei protestante a facilitat, într‑o mare măsură, suc‑
cesul Reformei”.504
În studiul său „Luther and Suleyman”, Murat Iyigun se întreabă de ce nu
au reuşit mişcările religioase disidente din secolele XIV-XV: lolarzii, albi‑
genzii, catarii, valdenzii – să se dezvolte şi să supravieţuiască precum lute‑
ranii sau calviniştii. Potrivit unei teorii propagate de istoricii Benz (1949),
Fischer-Galaţi (1959), Setton (1962), Coles (1968), Inalcik (1970), Max
Kortepeter (1972), Shaw (1976), Tashin Gemil (1991), Goffman (2002) şi
MacCulloch (2003), incursiunile otomane din Europa au sprijinit şi con‑
solidat Reforma Protestantă.505 Iyigun demonstrează, pe baza datelor cu
privire la conflictele violente din perioada 1401–1700, că ameninţarea oto‑
mană a redus semnificativ numărul conflictelor furtunoase din Europa şi al
conflictelor dintre armatele catolice şi cele protestante.506 Avantajul relativ
fragil al otomanilor în Europa a fost transformat de protestanţi într‑un cod
de negociere permanentă. Liderii protestanţi au capitalizat constant aju‑
torul de care avea nevoie Ferdinand în lupta cu turcii.507 Deoarece unele
evenimente cheie din istoria Reformei Protestante coincid cu momentele
fulminante ale succeselor otomane militare din Europa, Iyigun conclude
pertinent, împreună cu mai mulţi specialişti din domeniu, că proliferarea
mişcării luterane s‑a datorat, cel puţin în parte, ameninţării otomane.508
Pentru o imagine echilibrată a interpretărilor, merită să amintim şi con‑
cluzia lui George Hancock-Ştefan în Impactul Reformei asupra românilor
între 1517–1645, care prezintă o concluzie foarte sintetică cu privire la
această problematică:
Unii istorici consideră că Imperiul Otoman a practicat o guvernare rela‑
tiv blândă, în timp ce alţii susţin că protestantismul s‑a dezvotat în timpul
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regimului otoman pluralist. Dar majoritatea popoarelor aflate sub domi‑
naţia Imperiului Otoman consideră perioada respectivă una de stagnare şi
sărăcire.509

3. De la providenţă la (geo)politică
Credinţa celor mai mulţi oameni din timpurile acelea este exprimată cel
mai bine de pastorul protestant Imre Szigeti, care îi scria, din Ungaria, lui
Matthias Falacius, profesor de limba ebraică la universitatea lui Luther din
Wittenberg. El descria condiţiile din parohia sa din Tolna: „Oamenii simpli
sunt împărţiţi. Unii aderă la Hristos, alţii îl apără pe papă până în pânzele
albe. Am avut multe bătălii de purtat, Domnul a intervenit miraculos prin
conducătorii turci, agenţii miracolului divin. Şi pentru că guvernatorii sunt
şi juriştii lor, pe care îi numesc kadi, sunt mult mai binevoitori faţă de noi
decât faţă de alţii.”510
Luther era împotriva răsturnării unui guvern arbitrar şi opresiv prin
revoluţie, pe motiv că timpul sau duşmanii externi vor îndrepta situaţia
respectivă.511 Cu toate acestea, protestanţii au negociat extrem de atent
orice sprijin militar pe care catolicii l‑au cerut în lupta împotriva otoma‑
nilor sau a aliaţilor săi. Unul dintre sloganurile lor preferate a fost: „Niciun
ajutor fără măcar o concesie”. Chiar şi în aceste condiţii, atunci când peri‑
colul bătea la poartă, protestanţii au pus interesele ţării din care făceau
parte deasupra intereselor supravieţuirii religiei lor. La fel s‑a întâmplat
când Ferdinand, regele romanilor în Ungaria, le‑a cerut ajutorul împotriva
rivalului uzurpator, Zapolya, care bătuse palma cu turcii. Refuzul lor s‑a
datorat dorinţei ca împăratul să anuleze hotărârile defavorizante ale Dietei
de la Speyer din 1529.512
Principalii beneficiari ai conflictului dintre Carol şi Ferdinand, pe de
o parte, şi otomanii, pe de altă parte, au fost protestanţii. „De nu ar fi fost
turcii, Reforma ar fi avut mai mult ca sigur soarta răscoalei albigenzilor”.513
Ceea ce l‑a împiedicat pe Carol să rezolve prin forţă, în 1526, problema
religioasă şi să dizolve Dieta de la Speyer, a fost presiunea excercitată de
către otomani asupra Ungariei şi Europei Centrale, precum şi dependenţa,
pentru a putea rezista, de ajutorul protestanţilor germani.
Presiunea otomană dintre 1521–1555 i‑a forţat pe habsburgi să garanteze
concesii protestanţilor şi a fost un factor în recunoaşterea oficială finală a
protestantismului. S‑ar cuveni să se adauge că, la început, Martin Luther şi
aderenţii săi au urmat o linie de conduită pasivă, susţinând că ameninţarea
otomană era o pedeapsă de la Dumnezeu, dar când primejdia otomană a
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început să fie un pericol în Germania, luteranii n‑au ezitat să‑l sprijine pe
Ferdinand de Habsburg cu ajutor financiar şi militar; în schimb, ei au obţi‑
nut întotdeauna concesii pentru luteranism.514

Din acest motiv, Carol a fost silit să semneze, în 1532, pacea de la
Nurnberg cu prinţii protestanţi, să accepte tratatul de la Passau şi, în cele
din urmă, să semneze, în 1555, pacea de la Augsburg, prin care era recu‑
noscută în mod oficial existenţa protestantismului în Germania. Din pri‑
cina ameninţării turceşti, habsburgii au fost stânjeniţi, dacă nu chiar para‑
lizaţi în lupta lor împotriva Reformei. Protestanţii au înţeles că după 1539
recunoaşterea legală permanentă nu poate fi obţinută decât exploatând
criza habsburgilor cu turcii, din Europa de Est.
Carol şi Ferdinand nu-şi puteau consacra toate forţele luptei împotriva
păgânilor, fiind siliţi să-i combată necontenit pe protestanţi. Pentru că nu
puteau urmări simultan cele două obiective – reîntoarcerea protestanţilor
în sânul Bisericii şi izgonirea turcilor din Europa –, s‑a renunţat la cruciada
împotriva otomanilor. Otomanii ştiau prea bine aceasta când au încurajat
protestantismul pretutindeni. Silindu-i pe habsburgi să-şi împartă forţele,
turcii şi protestanţii secolului al XVI‑lea s‑au salvat probabil unii pe alţii.
„Problema religioasă” a Germaniei, aşa cum a fost numită de cronicile
vremii, era pentru Carol Quintul mai serioasă decât inamicul otoman. El
era conştient de expansiunea islamului în Mediterana în acelaşi timp cu
expansiunea protestantismului în Europa. Totodată, Franţa contesta supre‑
maţia Sfântului Imperiu Roman. Implicările politice ale împăratului au
fost determinate de confruntările cu Soliman şi cu Luther.515 Carol dorea
urgent rezolvarea acestei schisme din sânul creştinismului, care-i împărţea
forţele, însă prinţi electori puternici, precum Frederick de Saxonia, susţi‑
neau Reforma, dând peste cap planurile regelui. „Statele germane au îmbră‑
ţişat cauza protestantă, au protejat pe reformatori şi au restrâns lucrarea
persecuţiei făcută de biserica papală”.516 Carol susţinea fervent convocarea
unui conciliu care să soluţioneze problema, însă până condiţiile politicoreligioase nu puteau fi coagulate pentru a determina o astfel de întâlnire,
Dieta stabilea ca fiecare credicios (catolic sau schismatic) să-şi profeseze
religia aşa cum crede că e mai bine înaintea lui Dumnezeu şi a Majestăţii
Imperiale.517
Conducătorii protestanţi, care îi urau pe turci aproape la fel de mult ca
împăratul, au profitat de fiecare prilej oferit de lupta permanentă pe care
habsburgii o duceau împotriva turcilor; ei însă nu le‑au dat niciodată sau
aproape niciodată – lui Carol şi lui Ferdinand – ajutorul cerut de aceştia. Pe
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de altă parte, însă, oficial, ei nu au acceptat alianţa pe care Soliman le‑a pro‑
pus‑o de mai multe ori, mai cu seamă într‑o scrisoare adresată de el prin‑
cipilor protestanţi germani în 1522.518 Putem sintetiza situaţia geopolitică
într‑un vechi principiu al politicii externe: opunerea a două suzeranităţi,
pentru anihilarea conţinutului lor, una prin cealaltă.519
Într‑o notă asemănătoare se exprimă şi Peter G. Wallace în Religie, con‑
flict politic şi căutarea conformităţii, 1350–1750:
Lupta habsburgilor cu Soliman l‑a constrâns pe Carol Quintul să nu declan‑
şeze războaie împotriva protestanţilor germani sau a francezilor. Mai mult
decât atât, prinţii protestanţi s‑au asigurat de o oarecare toleranţă din par‑
tea lui Carol şi a lui Ferdinand prin faptul că şi‑au oferit suportul militar
acestora. În schimb, au primit recunoaşterea drepturilor lor asupra biseri‑
cilor protestante. Pentru a aduce aminte de condiţiile secolului al XVI‑lea,
Ferdinand şi succesorii lui i‑au îngăduit pe protestanţi, în statele ungare sau
austriece, pentru a obţine de la aceştia ajutorul militar, în caz de război cu
turcii.520

Campaniile lui Soliman în Ungaria din 1521, 1526, 1529, 1532, 1541 au
coincis cu situaţiile critice ale luptei dintre catolicii şi protestanţii Sfântului
Imperiu Roman de Apus.521
Mai târziu, sultanul le‑a oferit ajutorul său principilor luterani din Ţările
de Jos. Melanchthon avea legături cu patriarhul ortodox din Istanbul, care
îi servea de intermediar în relaţiile sale cu Poarta.
Daniel Goffman, un renumit turcolog american, susţine că unul din fac‑
torii principali ai extinderii protestantismului în Europa a fost ameninţarea
otomană, care l‑a încurajat nemijlocit, cum a fost cazul în nordul Ungariei
şi al Transilvaniei, unde calvinismul („calvino-turcismul”) a devenit reli‑
gia dominantă. Sprijinirea şi protejarea luteranilor şi calvinilor împotriva
catolicismului se dorea a fi cheia de boltă a politicii otomane în Europa.522
„Cucerirea Belgradului (1521) şi, apoi, lupta de la Mohács (1526), care au
reprezentat lovituri de graţie aplicate regatului maghiar, au constituit pri‑
mele obiective ale unui plan vast, întocmit pe baza evaluării judicioase a
raportului de forţe din acea vreme dintre lumea turco-islamică şi cea euro‑
peano-catolică.”523 Otomanii cunoşteau foarte bine raporturile dintre sta‑
tele europene, probleme cu care se confrunta fiecare stat, mai ales cele din
„prima linie”.524
„Mulţi protestanţi au înţeles că doar diversiunea otomană i‑au împiedi‑
cat pe Carol şi pe catolici să-i distrugă. Este o certitudine că ameninţarea
otomană, împreună cu pretenţiile dinastice şi ambiţiile politice ale lui Carol
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în Italia, l‑au împiedicat pe acesta să zdrobească mişcarea protestantă”.525
Shaw întăreşte argumentul lui Goffman: „Ameninţarea pe care Soliman a
adus‑o peste Austria şi peste cea mai mare parte a Europei, l‑a forţat pe
Carol să facă anumite concesii protestanţilor, pentru a atrage de partea
lui, în lupta cu turcii, sprijinul prinţilor care susţineau Reforma, un fac‑
tor major în supravieţuirea şi consolidarea protestantismului în Europa”.526
Într‑o notă asemănătoare se exprimă şi Coles: „Cu armatele lui Soliman la
porţile Vienei şi cu flota sa terorizând centrul şi vestul Mediteranei, grani‑
ţele tradiţionale au colapsat. Turcii nu mai reprezentau doar o bătaie de cap,
ci un pericol de moarte”.527
În a doua jumătate a secolului al XVI‑lea528 facţiunea calvinistă franceză
a susţinut că alianţa cu otomanii trebuie să fie folosită împotriva Spaniei
catolice, iar masacrarea calviniştilor în noaptea Sfântului Bartolomeu
(august 1572) a înfuriat conducerea otomană.529
În studiul „Influenţa otomană asupra Reformei Protestante din Ungaria”,
Alexander Şandor Unghvary contrazice, cel puţin parţial, cu exemple
locale, afirmaţia că otomanii i‑au preferat pe schismatici, clamând că oto‑
manii nu i‑au susţinut nici pe protestanţi, nici pe catolici. După succesul de
la Mohács, sultanul a cerut nobilimii maghiare să convoace Dieta, pentru a
determina un modus vivendi în teritoriul cucerit. Majoritatea covârşitoare
a maghiarilor îi considera pe turci duşmani ai naţiunii. La fel de adevărat
este că turcii îi socoteau pe clericii romano-catolici ca pe agenţii naturali
ai dinastiei de Habsburg.530 Însă când administratorii otomani au realizat
că nicio parte nu era dispusă să le dea concursul, atunci au încercat să-şi
urmărească, ca şi până atunci, doar interesul. De fiecare dată când existau
dispute între catolicii şi protestanţii maghiari, cadiul sau muftiul respon‑
sabil era atent să favorizeze pe aceia care ofereau mai mult şi, de obicei, pe
cei care erau majoritari în zona respectivă. Motivaţia este destul de simplă:
prima interesul financiar al Porţii şi stabilitatea zonei. Disputei dintre un
pastor luteran şi unul reformat cu privire la cine era îndreptăţit să folo‑
sească clădirea bisercii şi cine trebuia să plătească pastorul, un aga înţelept
i‑a răspuns decretând o regulă draconică: „Predicatori infideli, dacă vreţi
să vă ţineţi necredincioasele capete pe umeri, faceţi pace între voi. Dacă
nu, capetele voastre se vor rostogoli în ţărână ca nişte dovleci”.531 Din cauza
relelor şi inumanelor tratamente la care erau supuse raialele din Ungaria532,
autorul pune sub semnul îndoielii Pax Ottomanica, preferând mai degrabă
crunta realitate a lui Holocaustum Ottomanicum.
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4. Interese strategice mutuale
Potrivit istoricului român Stephen Fischer-Galaţi, nu doar reformatorii
protestanţi au încercat să profite de pe urma asocierii cu turcii şi a amplifi‑
cării ameninţării otomane. De multe ori, habsburgii au folosit aceeaşi stra‑
tagemă geopolitică a exagerării pericolului otoman. Împăratul Maximilian
a exagerat pericolul otoman pentru a convoca de urgenţă Dieta.533 Mulţi
catolici nu mai luau în serios apelurile disperate la cruciadă din cauza papei
care strânsese în repetate rânduri sume mari de bani.
Protestanţii şi catolicii se acuzau reciproc de înţelegeri cu turcii şi că
aveau mai multe în comun cu islamul decât cu religia creştină. În 1599
apare pamfletul Papismo-turcismul ca o replică la atacul iezuitului William
Renolds asupra Bisericii Angliei – calvino-turcismul.534
Machiavelli s‑a bucurat când a auzit despre înfrângerea Ungariei de
către turci în 1526, prevăzând asediul Vienei. Spera că habsburgii nu vor fi
în stare să reziste asediului forţelor otomane, în special dacă nu vor fi spriji‑
niţi de rebelii luterani din Germania. Revolta luterană din Germania şi cea
a maurilor din Spania împărţeau forţele habsburgilor.535 Aceasta era o reali‑
tate care urma să se transforme într‑un laitmotiv în secolul următor: alianţa
cu turcii a constituit o soluţie pentru toţi aceia care luptau să contracareze
sistemul politic al Contrareformei, mai întâi în Olanda, apoi în Boemia. Nu
doar anglicanul Robert Cecil, hughenoţii Bougars sau Languet, dar şi prie‑
tenul lor, Paolo Sarpi, un bun catolic al tradiţiei liberale veneţiene, îşi puse‑
seră speranţa în armata turcilor.536 Paolo Sarpi a depus nenumărate eforturi
pentru a elibera Veneţia de sub jugul religios şi politic al Romei. El îi scria
prietenului său hughenot Groslot, al cărui tată fusese ucis în masacrul din
Noaptea Sfântului Bartolomeu: „Sancta Turca, libera nos!”537
Franţa a încercat să creeze o alianţă antihabsburgică cu turcii.538 Acest
pact nu a fost atât de solid pe cât le‑ar fi plăcut lor, totuşi, prin el au reuşit
să diminueze forţa imperialismului habsburgic, generând ceea ce în geo‑
politică se numeşte „echilibru de putere” – care a ajutat la supravieţuirea
Reformei.539 Statele europene ameninţate au căutat cu tot dinadinsul să
redreseze balanţa raportului de forţe, antrenând puterea otomană ca un
factor de contracarare a hegemoniei habsburgice.540
Pactul cu francezii nu îi era străin nici sultanului, care vedea în alianţa cu
Franţa un instrument eficient contra hegemoniei dinastiei de Habsburg.541
Pentru a descuraja compromisul la care puteau ajunge cele două puteri
europene rivale, Franţa şi Imperiul Roman de Apus, Soliman reînnoia, din
când în când, ostilităţile împotriva regelui romanilor. Pe acest fond au mutat
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întotdeauna protestanţii şi au câştigat.542 Pe de altă parte, Kemal Karpat, în
studiul „Statul otoman şi locul său în istoria lumii” accentuează raţiunile
morale care au primat în decizia turcilor de a susţine mişcarea protestantă:
Guvernul otoman a adoptat o politică de susţinere a protestanţilor din
Europa. Izbânda calviniştilor din sudul Ungariei şi din Transilvania a fost
o consecinţă directă a acestei politici. Scolasticii care au studiat impactul
otoman asupra Reformei Protestante au ajuns la concluzia că această poli‑
tică a fost motivată mai mult de raţiuni morale. În alte cuvinte, în viziunea
acestor cercetători, în spatele motivaţiilor otomanilor s‑au aflat mai mult
standardele morale decât aşteptarea rezultatelor geopolitice ale eforturi‑
lor depuse de aceştia. Faptul că suportul oferit protestanţilor a fost însoţit
permanent de un schimb de scrisori în care otomanii au discutat, printre
altele, similarităţile dintre protestantism şi islam… Oricum, otomanii au
urmărit îndeaproape dezvoltările cultural-religioase din Europa, aşa cum
în mod evident o indică profunda consternare cauzată la Istanbul de vestea
masacrării hughenoţilor din noaptea Sfântului Bartolomeu, din anul 1572.
Hughenoţii au fost susţinuţi de guvernul otoman.543

Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman au căutat permanent să jus‑
tifice aspiraţiile lor la dominaţia mondială în baza moştenirii romane:
Imperiul Otoman se considera moştenitor al Imperiului Bizantin, în timp
ce habsburgii se considerau urmaşi ai Imperiului Roman de naţiune ger‑
mană. „Pentru Poartă, Imperiul Habsburgic a devenit astfel – după expre‑
sia plastică a lui Evliya Çelebi – «un zid al mărului roşu de la Roma», ceea
ce a impus dărâmarea lui.”544

5. Luther – autoportret moral
În tratatul Despre războiul împotriva turcilor (1529) descoperim înaltul
standard moral al lui Luther, care nu doreşte să se ralieze intereselor turci‑
lor nici măcar în detrimentul celor mai de temut duşmani ai săi, papistaşii,
care, odată înfrânţi, ar fi ajutat Reforma să se consolideze:
Înainte de a vorbi despre războiul împotriva turcilor, ascultaţi-mă, pen‑
tru numele lui Dumnezeu! În primul rând vreau să vă învăţ cum să luptaţi
având o conştiinţă curată. Pentru că altfel, dacă aş fi dat curs firii pămân‑
teşti, ascultând de «primul Adam», aş fi tăcut şi aş fi văzut cum turcii m‑ar
fi răzbunat împotriva tiranilor (care persecută Evanghelia şi mă acuză de
tot felul de adversităţi), le‑aş fi plătit pentru aceasta; cu toate acestea, nu voi
face aşa ceva, ci, mai degrabă, voi sluji atât pe prieteni, cât şi pe duşmani, în
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aşa fel încât soarele va răsări şi peste buni şi peste răi, iar ploaia va cădea şi
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi (Evanghelia după Matei 5:45).545

La o analiză atentă a contextului, observăm că Luther îi îndemna pe
prinţi şi pe soldaţi să poarte războaie, iar pe preoţi să-şi vadă de rugăciune
şi Biblie, deoarece duşmanii lor nu sunt turcii, ci păcatele şi demonii care
locuiesc în văzduh (Efeseni 6). Luther îi condamnă aspru pe clericii care
iau sabia ca să facă război: „Dacă aş fi un soldat şi aş vedea un preot pe câm‑
pul de luptă sub sfânta cruce, sau chiar şi sub un crucifix, aş fugi ca şi când
diavolul m‑ar alerga. Şi chiar dacă ar câştiga războiul datorită hotărârii lui
Dumnezeu, nu mă voi bucura de victorie şi nu voi lua nimic din prada de
război”.546 Reformatorul clamează că averile Bisericii ar trebui să fie folosite
pentru ajutorarea nevoiaşilor, nu pentru finanţarea războaielor. Luther îi
condamnă atât pe papi, cât şi pe turci. Turcii sunt, în viziunea luterană, atât
„biciul din mâna lui Dumnezeu”, cât şi „slujitorul mâniei diavolului”, în
timp ce papii, precum Iulius, sunt „jumătate diavoli”547. Cu toate că aceşti
slujitori ai altarului sunt „mai răi decât turcii”548, noi trebuie să-L lăsăm pe
Dumnezeu să-i judece. Luther abordează chestiunea războiului din per‑
spectiva unei conştiinţe curate. Prinţii şi soldaţii germani vor putea lupta
cu o conştiinţă curată şi vor fi asiguraţi de victorie în măsura în care se
debarasează de păcatele săvârşite, scăpând astfel de „biciul lui Dumnezeu”
şi smulgând diavolului „slujitorul mâniei lui”, adică pe turci.549 Slujitorii
altarului vor avea conştiinţa curată îndeplindindu-şi sarcinile sfinte la care
au fost chemaţi şi chemându-i pe germani la pocăinţă. Luther declară că nu
îşi poate întina conştiinţa nici măcar bucurându-se de răzbunarea pe care
turcii ar aduce‑o asupra duşmanilor săi – papii şi catolicii. El Îi rezervă lui
Dumnezeu dreptul de a face dreptate în lupta cu Biserica Romană, încre‑
dinţându-I soarta Reformei Aceluiaşi Dumnezeu. Trebuie să amintim că
Luther nu şi‑a dorit scindarea Bisericii, ci mai degrabă reformarea ei. Nici
el nu a preconizat încotro se va îndrepta mişcarea care nu a dorit să-i poarte
numele.
Din prefaţa pe care Luther o alcătuieşte scrierii lui Georgius de Ungaria
– Tratat despre obiceiurile, ceremoniile şi infamia turcilor – observăm că
Luther foloseşte apologetic descrierea turcilor. Reformatorul are ca scop
apărarea doctrinei creştine de infamia turcilor, dar şi de ereziile papale.
Astfel, apreciind descrierea echilibrată pe care Georgius o face turcilor,
Luther arată către neajunsurile credinţei romano-catolice prin compara‑
ţie cu defectele şi calităţile închinării mahomedane. „Am publicat această
carte, aşadar, deopotrivă ca o apologie a Evangheliei noastre”.550 Astfel,
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compararea religiilor duşmanilor săi este folosită de Luther ca funcţie apo‑
logetică a propriei religii. Dacă şi‑ar fi scris tezele în secolul al XVI‑lea,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel ar fi explicat fenomenul dialecticii sale
în felul următor: o luptă permanentă între teză şi antitezeă naşte sinteza.
Cu alte cuvinte, încordarea permanentă dintre puterea mahomedană şi
romano-catolici a consolidat Reforma Protestantă. Pentru că nu dorea
scindarea Bisercii Romano-Catolice, deducem că Luther era sincer în abor‑
darea sa teologică. Asemenea lui Calvin551, Luther foloseşte retorica „biciul
divin” ca pe o funcţie strategică prin care îşi mustră congregaţia şi sistemul
catolic corupt.

6. Turcii în viziunea reformatorilor. Paradoxuri
în interpretarea lui Martin Luther
Pe acest fundal al politicii antihabsburgice, umaniştii lui Erasmus au
câştigat influenţă pretutindeni în Europa. Avocaţii irenismului şi adepţi
ai religiei nondoctrinare – Rabelais, Montaigne, Vives, Sarpi şi Laguna –
au câştigat teren în Franţa, Spania şi Italia. Aceşti gânditori, în frunte cu
Melanchthon, îl priveau pe sultan ca fiind moştenitorul Bizanţului.552
Luther devine exponentul unei părţi considerabile a populaţiei germane
care dorea ca turcul să-i conducă, deoarece poporul german erau sălbatic şi
necivilizat – „jumătate oameni şi jumătate diavoli”.553 Paradoxul interpretă‑
rilor reformatorilor este că, deşi turcii erau duşmanii creştinilor, exista un
duşman mai de temut care se afla la cârma creştină – papalitatea. Imperiul
Otoman nu a făcut decât să pondereze agresivitatea papalităţii.554 Adam
Francisco susţine că Luther nu era chiar ignorant în privinţa cunoaşterii
turcilor, dovadă fiind descrierea laudativă pe care o face în prefaţa trata‑
tului lui Georgius de Transilvania: „Eu cred cu adevărat că niciun închi‑
nător al papei, monah, cleric sau tovarăş al credinţei lor nu ar stărui în
credinţa sa dacă ar trăi trei zile printre turci”.555 Francisco argumentează
că atitudinea lui Luther faţă de islam este mai mult decât o simplă pro‑
pagandă, având implicaţii asupra teologiei sale.556 Ian Almond merge mai
departe explicând că ambiguităţile din abordarea lui Luther au avut un rol
în dezvoltarea teologiei luterane. Luther privea foarte serios islamul, ca pe
o credinţă vibrantă şi dinamică, declanşând sentimente de inferioritate
religiei creştine. Acesta apreciază că dorinţa reformatorului de a intra în
posesia traducerii Coranului plasează această carte în rândul celor inspi‑
rate. Luther a ales o strategie a polarizării, zbătându-se permanent între
demonizarea religiei lui Mahomed, ca fiind o perversiune monstruoasă de
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sorginte satanică, închinătorii ei reprezentând armata diavolului, şi adula‑
rea „biciului lui Dumnezeu”:
Ambiguitatea luterană cu privire la turci descoperă, mai mult decât orice,
ambiguitatea celui urât; faptul că ura, la fel ca dragostea însăşi, este o relaţie
de intimitate, un act al devoţiunii negative. Ura, la fel ca dragostea, cere
timp şi energie; aduce obiectul urii în lumea celui care urăşte, acordându-i
un loc privilegiat şi o semnificaţie incontestabilă.557

Ian Alomod se foloseşte de dublul sens al grecescului pharmakon:
otravă şi leac, pentru a introduce rolul ambiguu pe care îl joacă islamul
în viziunea lui Luther: diabolic şi divin, corupt şi pur, epitomul blasfemiei
şi, simultan, restauratorul sacrului.558 Un reformator care oscilează între
demonizarea turcilor – „goţi fără minte” şi adularea lor pentru indiferenţa
ascetică pe care o arată lumii acesteia559, otomani care, de altfel, sunt foarte
lumeşti în ce priveşte senzualitatea carnală. Avertizările lui Luther cu pri‑
vire la ameninţarea otomană aveau ca fundament teama apocaliptică expri‑
mată în imnurile populare germane.560 Turcii erau instrumentele mâniei
lui Dumnezeu. Secretul succeselor otomane este fără tăgadă – Dumnezeu
lupta împotriva unei creştinătăţi corupte şi vicioase. Din acest punct de
vedere, accepţiunea vremii – „Să-i lăsăm pe turci să fie turci” exprima mai
mult toleranţa decât acceptarea „biciului lui Dumnezeu”.561
Pentru mileniarişti ca Thomas Müntzer şi predicatori anabaptişti tim‑
purii, lumea întreagă urma să fie cucerită de către turci, pregătindu-se
astfel calea pentru domnia abominabilă a Antihristului.562 Perspectiva lui
Luther, prezentată în tratatul său Tischreden („Discuţii în jurul mesei”), era
puţin diferită: Antihristul este deja pe pământ, turcii fiind „carnea” sa, iar
papalitatea – trupul său.563 În 1522, Luther a criticat bula papală „Coena
Domini”, în care Leo al X‑lea a reînnoit vechea interdicţie împotriva celor
care vindeau arme de război turcilor: „Ce rău fac turcii? Ei ocupă provincii
pe care apoi le guvernează rezonabil”.564 O dezaprobare similară o găsim în
faimosul text An den Christlichen Adel Deutscher Nation („Pentru nobili‑
mea creştină a naţiunii germane”) – „Dacă vrem să luptăm împotriva tur‑
cilor, haideţi să începem lupta împotriva noastră, unde este cel mai mare
rău”. Tirul retoricii lui Luther continuă în Von den guten Wercken („Despre
faptele bune”) – „Creştinătatea nu este distrusă de turci, ci de aceia care ar fi
trebuit s‑o apere. Curia romană este mai tiranică decât orice turc”.565
Atitudinea lui Luther se schimbă constant, existând diferenţe notabile
între aprecierile sale de început şi comentariile pe care acesta le face după
ce otomanii asediază Viena. După ce turcii abandonează Viena, pentru că
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turcii fuseseră la poartă (Turcas ante Portam) scrie broşura Predici împo‑
triva turcilor. Inspirat de teama ameninţării şi invaziei otomane dincolo
de porţile Vienei, a compus imnul Ein feste Burg is unser Gott („Cetate
tare-i Dumnezeu”), denumit, mai târziu, de către poetul german Heinrich
Heine – „Marseilleza Reformei”.566 Invazia otomană din Ungaria şi campa‑
nia din Austria din 1529, când populaţia germană este atacată cu cruzime,
l‑au determinat pe Luther să-şi schimbe paradigma. În aceste momente
tulburi, el face mai multe apeluri la organizarea rezistenţei. În două din
lucrările sale, Vom kriege wider die Türken şi Eine Heer-Predigt widder den
Türcken, Luther atrage atenţia că nicio defensivă a creştinismului nu este
posibilă fără lupta de pe cele două fronturi: împotriva turcilor şi împotriva
papalităţii.
La momentul acesta, gradul ridicat la care iminenţa unui război anti‑
otoman ajunsese corespunde cu mobilizarea şi coalizarea forţelor pe care
Dumnezeu le aprobă: victimele atacurilor otomane trebuie răzbunate.
Luther aprecia că europenii se pocăiseră de păcatele lor prin post şi rugă‑
ciune. Un alt motiv care l‑a determinat să-şi schimbe perspectiva asupra
pericolului otoman era reprezentat de presupusele negocierile dintre papă,
Franţa şi Imperiul Roman de Apus în vederea semnării unei alianţe cu sul‑
tanul. Acest pericol iminent creştea de pe o zi pe alta, schimbând optica lui
Luther cu privire la otomani: „Turcii târăsc oamenii în piaţă, îi vând şi îi
cumpără, îi tratează ca pe nişte animale, fie că sunt bărbaţi sau femei, tineri
sau în vârstă, căsătoriţi sau necăsătoriţi – deci răul este în firea turcului”.567
Calvin califica papalitatea drept „cornul cel mic” din profeţia lui Daniel.
Imperiul Roman păgân şi papal, împreună cu Imperiul Roman de Răsărit
şi islamul, adică papa de la Roma şi Mahomed, reprezintă cele două coarne
ale Antihristului şi a patra fiară din Daniel 7. În Institutele religiei creştine
Calvin interpretează Daniel 7:25 cu referire la papă: „Pontiful roman este
Antihristul, despre care Pavel spune că se aşază în Templul lui Dumnezeu
(2 Tes. 2:4).”568 Reformatorul francez era convins că Împărăţia lui Hristos
va triumfa atât asupra papalităţii, cât şi asupra turcilor, ambele religii fiind
invenţii ale omului. Au existat şi alţi scriitori europeni care au scris cărţi
pentru a-i ajuta pe creştini să învingă teama de turci. Erudiţii au lansat
opere cu privire la modul în care poate fi distrus Imperiul Otoman.
Faţă de Luther, Erasmus a fost mult mai încrezător cu privire la dispari‑
ţia pericolul otoman care ameninţa Europa cu extincția.569
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Concluzii
Paradigma providenţei (intervenţia divină în istorie) nu poate fi dove‑
dită ştiinţific. Această deducţie nu îi neagă însă realitatea:
O zi întunecată şi ameninţătoare venise pentru Reformă. În ciuda edictului
de la Worms, care îl declara pe Luther în afara legii şi interzicea învăţăturile
sau credinţa în doctrinele lui, toleranţa religioasă predominase până în acel
moment în imperiu. Providenţa divină ţinuse sub control forţele care se
opuneau adevărului. Carol al V‑lea era hotărât să zdrobească Reforma, dar,
ori de câte ori şi‑a ridicat mâna să lovească, a fost obligat să lovească în altă
parte. Distrugerea iminentă a tuturor acelora care îndrăzniseră să se împo‑
trivească Romei părea mereu inevitabilă; dar în momentul critic apăreau
ori armatele turceşti la frontiera răsăriteană, ori regele Franţei sau chiar
papa însuşi, gelos pe puterea mereu crescândă a împăratului, pornea război
împotriva lui. Astfel, în mijlocul luptei şi frământării popoarelor, Reforma
avusese răgazul să se întărească şi să se extindă.570

Subscriu şi paradigmei strategiei geopolitice (a intereselor reciproce)
care este susţinută de Kenneth Setton, Tahsin Gemil, Stephen FischerGalaţi, Halil Inalcik, Peter Walace, Daniel Goffman, David Abufalia,
Alexander Sandor Unghvary, Murat Iyigun, MacCulloch, Mark Greengrass
etc. Cu alte cuvinte, istoria confirmă faptul că turcii au ajutat la supravie‑
ţuirea Reformei. În studiul „Deconstruirea islamului lui Luther: Turcul
ca un blestem sau binecuvântare?”, Ian Almond este de părere că Luther
acordă foarte puţin spaţiu consideraţiilor şi intereselor politice în raport
cu doctrina. Reformatorul a demonstrat un interes profund pentru fun‑
damentalismul religios (biblic), o dedicare pentru litera acestuia, ceea ce
lasă puţin spaţiu realpolitik‑ului.571 Critica adusă islamului este de natură
teologică, sigur îmbrăcată în culorile protestantismului german.572 Aceeaşi
interpretare este susţinută şi de Carter Lindberg: „Preocuparea principală a
lui Luther era de natură teologică, nu politică, de aceea el i‑a privit pe turci
ca fiind toiagul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatelor europenilor”.573
Pe de altă parte, Edward Mark susţine că, ocazional, Luther şi‑a subordonat
principiul religios politicii:574
Încă din 1520 statele protestante erau pregătite să folosească armata pen‑
tru a-şi apăra credinţa. În tratatele Avertizarea poporului său german drag
(1531) şi Cu privire la cele trei ierarhii (1539), Luther susţine decizia prinţi‑
lor, chiar dacă cu mulţi ani în urmă nu era de acord cu războiul împotriva
regelui. În 1530, conducătorii protestanţi au respins invitaţia papală de a
participa la un conciliu al Bisericii, deşi mai mulţi ani la rând, ei şi Luher
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au insistat pentru organizarea unei asemenea întâlniri. Mai mult decât atât,
Luther a justificat în scris sechestrarea electorului catolic de Naumburg,
Johann Friedrich, şi a aprobat şi elogiat cele două ofensive lansate de Liga
de Schmalkalden împotriva ligii catolice Brauschweig-Wolfenbuttel.575

Dincolo de raţiunile religioase, unul dintre motivele reale pentru care
Luther şi‑a schimbat optica cu privire la pericolul otoman, a fost apropi‑
erea invincibilei armada a turcilor de porţile Vienei. Dintr‑o perspectivă
circumstanţială, Luther i‑a privit pe turci ca pe aliaţi împotriva papalităţii.
Tradiţia prinţilor şi a unor oraşe de a se opune autorităţii imperiale,
apelul religios şi economic al luteranilor, opoziţia germană la politicile
romane, refuzul papei de a convoca un conciliu şi, probabil cea mai sem‑
nificativă, ameninţarea otomană – toate au creat condiţii favorabile pentru
supravieţuirea protestantismului. Protestanţii au profitat de această insta‑
bilitate oferită de atacurile turcilor şi şi‑au consolidat puterea în Germania.
Au exploatat nevoia habsburgilor de asistenţă militară împotriva turci‑
lor. Aproape toate concesiile făcute de habsburgi din 1526 înainte au fost
influenţate direct de pericolul otoman. Pare paradoxal că Reforma a prins
realmente rădăcini datorită turcilor care au deviat atenţia habsburgilor de
la problema religioasă a Germaniei, făcându-i pe aceştia din urmă depen‑
denţi de cooperarea cu luteranii în vederea realizării ambiţiilor lor seculare
în Europa. Consolidarea, expansiunea şi oficializarea luteranismului tre‑
buie atribuite imperialismului otoman mai mult decât oricărui alt factor.
Suntem obligaţi să amintim că fiecare actor principal de pe scena acestui
secol efervescent şi‑a jucat propria-i carte, indiferent că este vorba despre
Imperiul Habsburgic, puterea otomană sau Reforma Protestantă. Turcii
i‑au favorizat pe protestanţi în măsura în care le serveau intereselor sale
în Europa, în timp ce aceştia din urmă au profitat din plin de incursiunile
otomane pentru a-şi consolida puterea. Ambele tabere doreau diminuarea
puterii habsburgice, implicit a Bisericii Catolice.

VIII.

Toleranţa religioasă în Imperiul Otoman
şi în Europa secolului al XVI‑lea

Introducere. Studiu comparativ

S

tatutul nemusulmanilor într‑un stat islamic şi modul în care era perce‑
pută toleranţa religioasă din Imperiul Otoman de către călătorii creştini
este un subiect relevant timpului pe care îl trăim.
Scopul acestei analize este de a expune cu argumente istorice că, în seco‑
lele XV-XVII, valul de refugiaţi a fost dinspre Vest spre Est, şi nu, ca în zilele
noastre, dinspre Est spre Vest, şi de a încerca o recalibrare a conceptului de
toleranţă religioasă în Imperiul Otoman. Aceluiaşi Est tolerant îi aparţinea
şi Transilvania, un leagăn al toleranţei religioase aflat la confluenţa dintre
Orientul musulman şi Occidentul creştin. În această speţă, Transilvania era
mai degrabă conectată cu Orientul musulman.
Statutul dhimmiî‑lor (tc. zimmî) şi al sistemului millet în Imperiul
Otoman s‑au bucurat de o atenţie deosebită din partea cercetătorilor.
Marele erudit francez Guillaume Postel, în cartea Republica turcilor (1560),
prezintă elogios societatea otomană (religia musulmană) care a contribuit
la reformarea practicilor religioase ale diferitelor minorităţi din Imperiul
Otoman, care se bucurau de protecţie: iudei, greci, armeni, iacobiţi şi
iezuiţi.576 Dimitrie Cantemir descria condiţiile impuse creştinilor de către
Mehmed al II‑lea după cucerirea Bizanţului: „V’amu promisu în tractatulu
nostru ce amu facutu, că tote bisericile şi monastirile au se remană intacte,
şi religiunea vostră n’are să sufere nici‑unu detrimentu”.577
Un alt punct de referinţă pentru studiul condiţiei juridice a creştini‑
lor şi evreilor din Imperiul Otoman este lucrarea editată în anul 1982 de
Benjamin Braude şi Bernard Lewis – Creştinii şi evreii din Imperiul Otoman.
Despre politica otomană faţă de evrei şi regimul comunităţilor evreieşti din
Imperiul Otoman s‑au scris în ultimul timp studii aprofundate, dintre care
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amintim lucrarea lui Joseph R. Hacker – Politica otomană faţă de evrei şi
atitudinea evreilor faţă de otomani în secolul XV. Există mai multe abor‑
dări despre „liderii” comunităţilor religioase nemusulmane din Imperiul
Otoman: greci ortodocşi (H. Inalcik – Statutul patriarhului grec ortodox sub
conducerea otomană), sau armeni (Kevork B. Bargakjian – Naşterea patri‑
arhatului ortodox în Constantinopol).
Opiniile exprimate în literatura de specialitate cu privire la atitudinea
musulmanilor otomani faţă de nemusulmani (supuşi sau străini) nu sunt
uniforme. Concret, spectrul afirmaţiilor merge de la excerbarea toleranţei
faţă de popoarele de altă religie supuse suveranilor musulmani până la acu‑
zaţii de intoleranţă aduse islamului. Spre exemplu, Daniel Goffman în căr‑
ţile sale Ottoman Millets in the Early Seventeenth Century („Comunităţile
de creştini în Imperiul Otoman la începutul secolului al XVII‑lea”) şi The
Ottoman Empire and Early Modern Europe („Imperiul Otoman şi zorii
Europei moderne”) reuşeşte o abordare uşor fantezistă a societăţii otomane,
calificând toleranţa islamică drept politică a libertăţii şi drepturilor funda‑
mentale ale omului. Nuanţările, atunci când sunt exprimate, sunt mai bune
decât extremele. Imperiul Otoman a fost definit tot mai des prin conceptul
de pace confesională sau religioasă, element esenţial al pax ottomanica ce
descrie până la urmă regimul tolerant de care se bucurau nemusulmanii
din sud-estul Europei şi Anatolia, fie supuşi, fie străini. Protecţia acordată
lumii catolice în general şi Bisericii Ortodoxe în special, protecţie care se
baza pe toleranţa religioasă a islamului, constituie un element esenţial al
conceptului de pax ottomanica. Era axa în jurul căreia s‑a construit anterior
pax romanica, pax mongolica sau pax islamica. Trebuie menţionat faptul
că diferitele grade de toleranţă religioasă erau acordate doar în schimbul
plăţii jizyei percepută de Coran. Având ca termen de comparaţie o Europă
măcinată de persecuţiile religioase de la sfârşitul secolului al XV‑lea şi din
prima jumătate a secolului al XVI‑lea, nu ne rămâne decât să fim de acord
cu afirmaţia potrivit căreia Imperiul Otoman apărea „ca un azil al păcii
religioase”.578
În cartea Christians and Jews in the Ottoman Empire („Creştinii şi evreii
din Imperiul Otoman”), Benjamin Braude pune la îndoială ideea general
acceptată conform căreia sistemul millet a fost rezultatul unei politici oto‑
mane centrale bine organizate, planificate şi uniforme. Sursele pe care s‑au
bazat istoricii care au scris despre acest subiect sunt mai mult de natură
mitologică. Par niște poveşti fabricate ulterior chiar de către liderii comu‑
nităţilor religioase, pentru a menţine starea de dependenţă totală a core‑
ligionarilor de pretutindeni. Braude argumentează că în secolele XV-XVI
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otomanii nu aveau o politică consistentă cu privire la comunităţile de nemu‑
sulmani, ei acordând după considerente „ad-hoc” diferite grade de auto‑
nomie. Această realitate s‑a întâmplat şi în cazul autonomiei ortodocşilor
armeni, care nu s‑a datorat unei politici otomane coerente, ci, mai degrabă,
unui proces istoric evolutiv. Experienţa migraţiei evreilor din secolul XV
trebuie privită ca un caz special. După cucerirea Constantinopolului, turcii
au forţat 20–30 de comunităţi din Balcani şi Anatolia să se mute pentru a
reconstrui un oraş depopulat. Spre deosebire de musulmani, nemusulma‑
nii erau cetăţeni cu un statut inferior, care nu aveau egalitate de şanse la
cele mai dezirabile funcţii din stat. Uneori erau remuneraţi cu salarii mai
mici decât musulmanii şi erau obligaţi să poarte însemne vestimentare de
diferite culori.
În timp ce, în mod obişnuit, unii istorici au descris incursiunile oto‑
mane din Anatolia şi Balcani ca pe nişte jafuri barbare, totuşi, altcineva
poate spune că au reprezentat piatra de temelie a unui nou şi eliberator
imperiu pentru masele sărace şi oprimate. În mod convenţional, Imperiul
Otoman poate fi privit ca un persecutor al creştinilor, însă pentru mulţi a
reprezentat o cetate de scăpare din mâna terorii unui creştinism intolerant.
Mai mult, în timp ce în Imperiul Otoman erau mii de renegados din rându‑
rile creştinilor, în Europa aproape că nu găsim niciun mahomedan.579
Din anul 1454 ne provine o scrisoare a lui Rabi Isaac Zarfati, în care
acesta deplângea persecuţia nemiloasă stârnită de către creştinii din Europa
împotriva evreilor. Printre caznele la care erau supuşi evreii din Europa enu‑
merăm: botezurile forţate, supliciile fizice, pedepsirea cu moartea prin îne‑
care în cazul în care un evreu, care dorea să emigreze în Imperiul Otoman,
era depistat la bordul unui vas creştin ce naviga spre Orient, interdicţia de a
purta vestimentaţie tipic evreiască, cu riscul de a fi nu doar ridiculizaţi, ci şi
a fi abuzaţi fizic etc. Mai departe, rabinul îşi dezvăluie arborele genealogic,
care avea influenţe franţuzeşti, deşi el se născuse pe meleaguri germane. El
îşi îndeamnă conaţionalii să emigreze în Imperiul Otoman unde pot trăi
în pace sub smochinul lor. Dincolo de toate acestea, prin Turcia, calea spre
Ţara Sfântă este deschisă.580 Elogiul pe care acesta îl aduce otomanilor este
întotdeauna în raport cu intoleranţa care domnea în Europa.
O imagine la antipod este propagată de Georgius de Ungaria care a fost
captiv în Imperiul Otoman între anii 1438–1458: „Turcii îi târăsc pe creştini
în pieţe unde îi vând şi îi cumpără ca pe nişte animale, fie ei bărăbaţi sau
femei, tineri sau bătrâni, căsătoriţi sau necăsătoriţi – deci răul este în firea
turcului”. În cartea scrisă după ce acesta se călugăreşte la reîntoarcerea în
Europa – Tratat despre obiceiurile, ceremoniile şi infamia turcilor – evocă, în

146

Da n i e l Ni ţ u l e s c u

lumina experienţelor personale, suferinţele pe care le îndură creştinii luaţi
prizonieri în Imperiul Otoman.
Reconquista din Peninsula Iberică şi rezultatul politicii de represiune
au culminat cu expulzarea evreilor sefarzi în 1492, valuri de evrei care au
migrat în regiuni mai tolerante din Europa, dar şi în Imperiul Otoman.
Fiul lui Mehmed Cuceritorul, Baiazid al II‑lea, le‑a oferit adăpost evrei‑
lor expulzaţi din Spania de Ferdinand al II‑lea de Aragon şi de Izabela I
de Castilia. În timp ce în Europa creştină domnea teroarea inchiziţiei, pe
malurile Bosforului şi în întreg Imperiul Otoman exista un fel de „azil al
păcii religioase”. Au existat şi alte grupuri de refugiaţi, creştini disidenţi
persecutaţi de biserica majoritară din ţarile lor, care, la fel ca evreii, au găsit
refugiu în Imperiul Otoman. Atunci când dominaţia otomană a luat sfârşit
în Europa, populaţiile creştine pe care ei le‑au primit erau încă acolo, cu
limba, cultura, religiile lor şi chiar cu instituţiile intacte şi gata să-şi asume
existenţa lor naţională. Nu se poate spune acelaşi lucru despre cei care au
continuat să locuiască în Balcani după ce Imperiul Otoman a apus.581
Un asemenea amestec eclectic de religii şi creştini, pe care îl găsim în
Imperiul Otoman, sugerează că America de Nord nu era singurul refugiu
pentru disidenţii creştini din Europa. În ciuda scrierilor critice la adresa
turcilor, Luther a apreciat moderaţia societăţii otomane (1529). În 1580 Jean
Bodin aprecia Imperiul Otoman pentru toleranţa religioasă oferită fiecărui
individ de a trăi conform conştiinţei şi convingerilor sale.582 Dacă în timpul
reformatorilor Europa a adoptat principiul cuius regio eius religio – religia
regelui era obligatoriu şi religia supuşilor, realitate ce a creat un climat ten‑
sionat în statele catolice unde trăiau protestanţi şi viceversa, în Imperiul
Otoman, fiecare legat, ambasador sau cetăţean străin putea să se închine
conform obiceiurilor şi credinţei sale. În timpul secolului al XVI‑lea şi la
începutul secolului al XVII‑lea, mai multe state europene (Franţa, Imperiul
Habsburgic, Anglia sau Veneţia) şi‑au trimis diplomaţii la Istanbul. Chiar
şi fabricile europene din Imperiul Otoman au primit consuli, preoţi în
Aleppo, Cairo sau Izmir. Măsura nu a fost reciprocă, cu excepţia unei mici
ambasade otomane stabilită în Veneţia.
Dintre toţi monarhii Europei, doar Soliman le îngăduia supuşilor să-şi
exercite religia: fie că era vorba de evrei, romano-catolici, ortodocşi sau
protestanţi. Posedând înţelepciunea lui Solomon şi rafinamentul politic al
lui Machiavelli, contemporanul său italian, sultanul a înţeles că impunerea
unei noi religii în faţa unei culturi cu tradiţie ar fi cea mai sigură cale spre
revoltă. A luat imediat decizia ca în schimbul loialităţii lor, ei să-şi poată
păstra sufletele. Soliman avea nevoie de legi pe placul divinităţii islamice,
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dar care să nu ofenseze celelalte divinităţi. El ştia că în întreaga Europă creş‑
tinii făceau unii împotriva altora lucruri îngrozitoare, toate pornind de la
felul diferit în care îşi venerau aceeaşi divinitate. A hotărât ca supuşii săi să
fie trataţi în mod egal, indiferent dacă erau musulmani, creştini sau evrei.
Tratativele (capitulaţiile) dintre Francisc I şi Soliman, între 1527–1528,
sunt un exemplu în acest sens. Cu excepţia unei biserici din Ierusalim,
transformată în moschee, Soliman îi oferi lui Francisc toate celelalte lăca‑
şuri. „Sub domnia noastră dreaptă, nimeni nu-i va maltrata pe cei ce locu‑
iesc acolo. Ei vor trăi liniştiţi sub aripa noastră ocrotitoare. Vor păstra în
toată siguranţa capelele şi lăcaşurile pe care le ocupă în acest moment, fără
ca nimeni să-i poată asupri, nici chinui în vreun fel.”

1. Comunităţile nemusulmane din Imperiul Otoman (millet)
Pe vremea lui Soliman, Imperiul Otoman, extrem de centralizat şi uni‑
tar, era singurul imperiu cu adevărat internaţional din acea epocă. Cel al lui
Carol Quintul este o şubredă construcţie dinastică pe care o uneşte numai
suveranul, chiar dacă el era privit ca un Alexandru redivivus, ca o încar‑
nare a setei de dominare583, ca un cavaler al creştinătăţii catolice, responsa‑
bil înaintea lui Dumnezeu de extirparea ereticilor protestanţi şi a turcilor
infideli.584 Dintre toate capitalele, Istanbulul este singura deschisă larg spre
lume. Aici îşi caută refugiul, trăiesc şi muncesc populaţiile cele mai diverse:
evreii sefarzi izgoniţi din Spania, negustorii şi marinarii greci, arabii negri
din Suclan, chiar şi catolicii dornici de aventuri sau siliţi să-şi părăsească
ţara. Aici fiecare om trăieşte, cunoaşte succesul sau ruina la adăpostul acelei
„pax otomanica”, fără a fi persecutat dacă îşi vede de treaba lui şi îşi plăteşte
impozitele. Toţi se adună în funcţie de originea şi religia lor. Creştinii cato‑
lici (francii) la Pera şi Galata; armenii lângă M. Marmara; grecii la Fener;
evreii pe malul Cornului de Aur. Dintre toţi „minoritarii”, evreii se bucură
la Palat de cea mai mare consideraţie în veacul al XVI‑lea. Înainte de 1453,
Galata, cu arhitectura şi bisericile ei, cu lingua franca şi ambasadorii ei,
era percepută ca fiind avanpostul latin în lumea levantină.585 În 1453, când
Mehmed cucereşte Bizanţul, suburbia Galatei, locuită de genovezi catolici,
se predă Semilunei fără luptă. Prin urmare, arhitectura italiană a diver‑
selor edificii, biserici, turnuri gotice, rămâne intactă. Datorită convenţiei
(adhname) pe care Mehmed le‑o conferă genovezilor, ei rămân mai departe
negustori destoinici ai imperiului.
Pe lângă cele trei mari categorii de imigranţi nemusulmani, alte popula‑
ţii venite din toate colţurile lumii s‑au instalat în capitală: albanezi, ţigani,
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iranieni, egipteni, sirieni, moldo-valahi, sârbi etc. Otomanii nu se arată
ostili păgânilor. Pogromul este necunoscut în Turcia sultanilor, care este
un model de toleranţă într‑o vreme când aceasta este foarte rară în ţările
creştine.
Fiecare comunitate nemusulmană (millet) se administrează singură,
sub autoritatea căpeteniei ei religioase, oficial recunoscută de sultan, care
răspunde de credincioşii săi în faţa guvernului otoman. Comunitatea prin‑
cipală este cea a grecilor ortodocşi – Rum Millete (romană, adică bizan‑
tină) – îl are în fruntea ei pe patriarh, personalitate de seamă asimilată unui
„paşă cu trei tuiuri”, al cărui tribunal este abilitat să-i judece pe toţi grecii
ortodocşi din imperiu. Dovada că turcii nu erau atât de sălbatici şi cruzi,
aşa cum erau descrişi de europeni, era tocmai faptul că străinii din imperiu
aveau dreptul să fie judecaţi după legile lor. Pe 5 ianuarie 1454 sultanul
Mehmed l‑a învestit pe Ghenadie drept patriarh al ortodocşilor, acestuia
fiindu-i delegată chiar mai multă putere decât au avut predecesorii săi pe
timpul bizantinilor. La rândul lor evreii alcătuiesc un millet supus autori‑
tăţii lui Haham Başi, sau Marele Rabin, care deţine aceleaşi prerogative ca
şi patriarhul. Ironia sorţii este că, deşi atât creştinii, cât şi musulmanii erau
ostili evreilor, aceştia, mai ales comercinaţii, în special în timpul marilor
confruntări armate din secolul al XVI‑lea, au devenit instrumentul ideal
care a legat ideologic Orientul de Occident. În aceeaşi situaţie se află arme‑
nii gregorieni, al căror catholicos îşi exercită în mod surprinzător autori‑
tatea asupra supuşilor sultanului care nu aparţin niciuneia dintre marile
comunităţi, anume, catolicii, nestorienii şi iacobiţii. Una dintre principa‑
lele obligaţii ale căpeteniilor comunităţilor constă în a percepe impozitul
pe cap de locuitor (era perceput doar adulţilor de sex bărbătesc, capabili
să se întreţină singuri) – jizya, pe care‑l datorează sultanului toţi păgânii.
Comunitatea armeană nu avea doar autonomie religioasă şi economică, ci
chiar politică. Religia lor le permitea să fie liantul între Europa şi Imperiul
Otoman.
Conceptul de millet rivalizează cu alte paradigme precum statul gazi
sau „paradigma declinului”, definind una din principalele imagini în jurul
căreia s‑a construit istoriografia otomană. Pentru prima parte a secolului
al XV‑lea, istoricii au inventat preeminenţa dinastiei gazi Osmanlîi care
şi‑a desfăşurat atacurile de‑a lungul frontierei Imperiului Bizantin. Pentru
ultima parte a secolului XVI şi pentru secolul XVII, criticii au creat proiec‑
tul potrivit căruia statul otoman a decăzut după epocile de aur de sub dom‑
nia lui Mehmed II, Baiazid II, Selim I şi Soliman Magnificul. După anul
1839, istoriografii au găsit în conceptul de millet caracteristica definitorie
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a Imperiului Otoman. Criticii moderni au acceptat destul de repede aceste
modele. De puţin timp specialiştii au început să analizeze mai atent con‑
ţinutul şi contextul acestor concepte definitorii (portrete) ale Imperiului
Otoman.586
Pe la jumătatea secolului al XVII‑lea, un grup de hughenoţi (protestanţi
francezi) au fost forţaţi să părăsească ţara şi s‑au refugiat în Istanbul. Tot
atunci, un grup de clerici anglicani persecutaţi în ţara lor, quakeri, ana‑
baptişti şi chiar iezuiţi catolici şi călugări capucini (franciscani) au găsit o
patrie pe malurile Bosforului.587 Mulţi oameni de ştiinţă, în mod special
medici din Imperiul Otoman, erau creştini şi evrei care au fugit de perse‑
cuţia din Europa.588

2. Mărturii ale călătorilor protestanţi despre
catolicii din Imperiul Otoman
Mărturii despre statutul creştinilor catolici din Imperiul Otoman589
(începutul secolului XVII) provin din relatările de călătorie a trei protes‑
tanţi englezi: George Sandys (1577–1644), William Lithgow (1582–1645)
şi Henry Blount (1602–1682). Deşi erau de confesiune protestantă şi trăiau
într‑un timp al disputelor dogmatice din sânul creştinătăţii, care stârneau
deseori conflicte sângeroase, ei, cu toate că se arătau potrivnici Bisericii
Catolice, nu au fost atât de vehemenţi la adresa creştinilor catolici ca indi‑
vizi. Cei trei călători manifestă interes faţă de numeroasele religii tolerate
în Imperiul Otoman: evrei, catolici, protestanţi, copţi etc.
Atitudinea celor trei călători englezi este destul de divergentă atunci
când discută statutul creştinilor orientali, descrierile alternând între robie
şi toleranţă. Ele se înscriu astfel într‑un şir lung de imagologii contradic‑
torii, fie că luăm în discuţie percepţia despre sarazini sau despre otomani.
Georgius de Ungaria, Calvin, Luther şi mulţi alţi naratori se înscriu în
aceasta descriere divergentă care aparţine domeniului alterităţii. Pe de o
parte, autorii apreciază libertatea de care se bucurau creştinii în Imperiul
Otoman, William Lithgow afirmând că: „Libertatea religiei se găseşte pe
întreg teritoriul sultanului, pentru noi, francii născuţi liberi, dar şi mai
multă pentru greci, armeni, siriaci, maroniţi, copţi, georgieni şi pentru
orice altă confesiune creştină orientală”.590 Descriind toleranţa otomană,
Blount menţionează că „grecii trăiesc mai fericiţi sub turci decât sicilienii
sub spanioli”.591 În aceeaşi tonalitate, pastorul William Forde punea urmă‑
toarea întrebare la înmormântarea soţiei ambasadorului englez la Istanbul
(1612): „Turcul permite ca Evanghelia lui Hristos să fie predicată, papa o
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condamnă inchiziţiei şi torturii. Care este omul mai bun?”592 Prin com‑
paraţie, în faţa ororilor papei şi a temutei inchiziţii, sultanul era privit ca
un vector şi ca un pionier al toleranţei religioase. În acelaşi timp, însă, din
scrierile aceloraşi călători reiese o descriere diametral opusă. Lithgow ne
spune despre cât de mult îi desconsiderau otomanii pe creştini, tratându-i
ca pe nişte câini593, pomenind deseori despre „sărmanii creştini chinuiţi
sub ocupaţia necredincioşilor”.594
Turcii practică o metodă mai dăunătoare de nimicire a creştinismului decât
cea a împăraţilor romani păgâni. Ei transformă bisericile creştine în mos‑
chei, suprimând practicarea religiei în public, în special a celei romane, deşi
nu în totalitate, astfel încât fiecare generaţie devine din ce în ce mai nein‑
struită, ajungându-se ca, în prezent, mulţi dintre ei care se declară creştini
să nu cunoască de fapt ce înseamnă creştin.595

Afirmaţiile pozitive cu privire la atitudinea otomanilor faţă de creştini
trebuie judecate şi prin prisma episoadelor despre asuprire şi sclavie. Aceste
descrieri contradictorii reprezintă nota dominantă a celor trei jurnale de
călătorie. Sultanul este lăudat pentru faptul că îngăduie practicarea diferite‑
lor confesiuni, însă în acelaşi timp este condamnat controlul strict şi inter‑
dicţiile exercitate asupra nemusulmanilor. William Lithgow transmite o
serie de informaţii despre statutul mustemin-ilor şi al zimmi‑lor. Călătorind
alături de o caravană a negustorilor armeni prin Palestina, întâmpină un
grup de călăreţi beduini:
Au întrebat ce suntem, unde mergem într‑un grup atât de numeros şi dacă
printre noi se află şi franci din creştinătate. […] Drept urmare, m‑au găsit
pe mine, strigând Caffar, Caffar! adică tribut pentru capul meu. […] Şi
totuşi au rămas nemulţumiţi că nu mai erau şi alţi franci în caravana noas‑
tră, întrucât din partea armenilor nu mai puteau cere niciun tribut, ei fiind
robi tributari şi supuşi ai sultanului.596

Francii, supuşi ai sultanului care plăteau jizya la fel ca armenii, erau
şi ei scutiţi de această taxă. Autorităţile locale abuzau uneori de puterea
lor, impunând taxe abuzive asupra străinilor. Înţelegem că turcii erau mai
interesaţi de supunere şi taxele impuse creştinilor decât de diferenţele
dogmatice.
Conchidem împreună cu Radu Dipratu că o lectură fragmentară a
acestor trei relatări de călătorie ar putea lăsa impresia unei furibunde per‑
secuţii împotriva urmaşilor Mântuitorului sau a unei toleranţe religioase
nemărginite, aceeaşi impresie pe care o ai la prima vedere, citind, spre
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exemplu, scrierile lui Luther. Din cele trei jurnale de călătorie reiese fap‑
tul că nu exista o atitudine unitară faţă de creştinii din Imperiul Otoman.
Mărturiile contradictorii pot fi înţelese şi prin optica ideii de cruciadă
care este un laitmotiv în cele trei relatări. Este de reţinut totuşi aprecie‑
rea pe care ei o arată faţă de toleranţa religioasă a sultanilor, comparată
cu persecuţiile catolicilor asupra protestanţilor. Faţă de majoritatea state‑
lor europene monoreligioase, pluritatea religioasă otomană îi uimea pe
occidentali.

3. Secretele longevităţii Imperiului Otoman
În Anatolia, musulmanii şi creştinii (în majoritate greci ortodocşi) sunt
amestecaţi. Fiecare îşi duce traiul alături de ai săi, lângă moscheea sau bise‑
rica sa, fără sentimente de ură religioasă sau rasială. Lăcaşurile de cult –
mai bine zis de superstiţie – sunt adesea aceleaşi; câte un sfânt creştin este
venerat de musulmani şi invers, unii copaci sunt sacri atât pentru unii, cât
şi pentru ceilalţi. Uneori, pelerinii musulmani veniţi pentru a se închina la
mormântul unui sfânt îşi petrec noaptea în biserică. Turcii nu încearcă să
convertească pe nimeni, cu excepţia, bineînţeles, a bărbaţilor care intră în
slujba sultanului. În afara oricărei alte consideraţii, statul otoman nu vrea să
se lipsească de impozitul special datorat de creştini. Ocupaţia otomană nu
a modificat cu nimic traiul de zi cu zi al creştinilor din Răsăritul anatolian,
îmbunătăţindu‑l chiar pe cel al creştinilor din partea europeană. Libertatea
religioasă era totală, vieţile şi bunurile sunt respectate. Călătorul european
care vizita oraşele Imperiului Otoman era uimit de amestecul de culturi,
limbi, vestimentaţie şi de credinţe religioase cu care se întâlnea – un amal‑
gam exotic străin Europei.
În Orient, după cum adeseori subliniază călătorii europeni, sclavia nu
era considerată dezonorantă ca în Europa. Părea să fie calea cea mai sigură
spre onoruri şi avere. Era, de altfel, adesea o stare trecătoare, căci emanci‑
parea se practica pe cale largă, adesea împotriva voinţei principalului inte‑
resat, care prefera siguranţa stării lui prezente unui viitor nesigur.
Toţi supuşii sultanului, atât turci, cât şi minoritari, sunt egali în exerci‑
tarea profesiunii lor. În 1683, în Istanbul erau 735 de bresle de meseriaşi.
Acestora nu li se destăinuia niciodată religia, tăcere care este egală cu ideea
că, la locul de muncă, în Imperiul Otoman, nu conta ce religie ai. Alte surse
confirmă faptul că în aceste bresle lucrau oameni de diferite credinţe şi
religii. Spre exemplu, mai mult de 50% dintre constructorii celei mai mari
moschei a lui Soliman erau creştini. Într‑un contrast evident cu multe părţi

152

Da n i e l Ni ţ u l e s c u

din Europa creştină a acelor timpuri, în economia otomană succesul nu
depindea de politicile excluziunii sociale pe motive religioase, ci de talentul
şi de expertiza muncitorilor.597
Europenii se mirau de rapiditatea şi echitatea cu care se făcea dreptate
în Imperiul Otoman. Guillaume Postel, care a vizitat Imperiul Otoman de
două ori între 1535–1550, o pomeneşte de mai multe ori. El aduce laude
promptitudinii şi onestităţii justiţiei turce, pe care le compară cu „imorali‑
tatea” şi corupţia tribunalelor franceze. Vorbind despre fereastra prin care
sultanul putea asista la procesele judecate în faţa Divanului, călătorul fran‑
cez scrie:
„O, abia mă încumet să spun ce gândesc! Dă, Doamne, ca un înger familiar
să‑l facă şi pe regele prea-creştin să-i vadă şi să-i audă pe toţi judecăto‑
rii care hotărăsc şi lungesc procesele; nu s‑ar mai vedea două-trei sute de
oameni muncindu-şi mintea pentru a jefui lumea râzând, găsind o mie şi
una de căi pentru a preface legile în urzeli ale Arachnei”.

Vincent Le Blanc, un marsiliez care a vizitat Imperiul Otoman în 1579,
se miră de faptul că evreilor şi creştinilor li se dă ascultare ca şi turcilor
pentru cea mai măruntă plângere, fără să mai fie nevoie de elocvența unui
avocat pentru apărarea adevărului.598
O asemenea politică a libertăţilor şi drepturilor fundamentale nu este
cunoscută înainte de secolul XIX. Eterogenitatea a fost principala caracte‑
ristică a societăţii otomane.
Secretul longevităţii acestui vast imperiu nu a fost forţa militară legen‑
dară, birocraţia loială, conducători competenţi sau sistemul funciar, a fost
abilitatea de a conduce într‑o manieră flexibilă o societate atât de diversă.
Primii otomani se considerau luptători gazi, justificând astfel vărsarea de
sânge pentru credinţă. Cuceririle otomane au lărgit graniţele unui imperiu
ai cărui supuşi erau în marea lor majoritate nemusulmani. Noul stat a tre‑
buit să înveţe practicarea toleranţei pentru a putea supravieţui. Guvernul
otoman răspundea inteligent nemulţumirilor şi revoltelor care se iveau în
oraşele şi în zonele rurale. Îi promova pe liderii zonelor revoltate în condu‑
cerea imperiului. În timp ce în Imperiul Otoman cetăţenii de diferite religii
şi etnii au drepturi garantate de lege, în acele timpuri, în Europa, uniformi‑
tatea religioasă îi excludea pe toţi cei care aveau o altă opţiune doctrinară.
La pol opus, Imperiul Otoman a ales o altă direcţie, şi anume, garantarea
drepturilor omului (nu neapărat în sensul modern al egalităţii) într‑o soci‑
etate definită prin diversitate.599 Otomanii, probabil mai mult din necesitate
decât prin alegere, au îmbrăţişat această abordare.
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Conducerea flexibilă şi creativă de care au dat dovadă otomanii (rela‑
xarea financiară) este evidentă în secolul XVI, atunci când a fost apogeul
cuceririlor otomane. Uneori statul a redus considerabil taxele impuse de
Coran necredincioşilor, în ciuda interdicţiei de îmbogăţire a nemusulma‑
nilor. Statul otoman nu a impus aceleaşi metode şi sistem de colectare a
taxelor Ungariei cucerite. În afară de taxa religioasă jizya, care denota inte‑
grarea ţării cucerite în „Casa Islamului”, celelalte taxe erau colectate potrivit
obiceiurilor locale.600 O asemenea flexibilitate este şi mai vizibilă în statele
de frontieră: Valahia, Transilvania şi Moldova. Valahia şi Moldova nu au
fost niciodată pe deplin asimilate Imperiului Otoman. Asemenea metode
de conducere indirectă au fost şi mai vizibile în Transilvania, care nu a
intrat pe orbita otomană până mai târziu. Otomanii au arătat puţin inte‑
res pentru principat, până când aceasta a devenit motivul disputei dintre
catolici şi protestanţi. În 1551, Soliman a trimis o armată sub conducerea
marelui vizir Sokullu Mehmed, împotriva lui Sigismund al II‑lea, princi‑
pele Transilvaniei, care se aliase cu habsburgii pentru a stârpi secta calvină
din Transilvania. Luptele nu au însemnat doar o continuare a războiului
dintre cele două imperii, ci şi abilitatea otomană de a specula schismele din
creştinism. Balcanii au devenit otomani pentru că sârbii şi grecii ortodocşi
dispreţuiau conducerea catolică. Din aceleaşi considerente, estul Ungariei
a devenit parte a Imperiului Otoman, deoarece protestanţii din aceste teri‑
torii se temeau de intoleranţa absolută a catolicilor faţă de religia lor, mani‑
festată de curând şi în ororile inchiziţiei.601 Nu putem merge mai departe în
această incursiune istorică fără a aminti de Dieta de la Turda din anul 1543,
care a proclamat principiul libertăţii religioase în Transilvania. Acest eve‑
niment a fost unic în Europa, dar şi în întreaga lume. Transilvania se poate
mândri că este prima ţară din lume care a consacrat normativ libertatea
religioasă. Din textul formulat de Dieta Transilvaniei din anul 1543 reiese
foarte clar dreptul şi libertatea oricărei persoane de a rămâne în credinţa pe
care o are în Dumnezeu, credinţă care poate fi păstrată şi pe viitor, fără a fi
conturbat în manifestarea acesteia.602 Transilvania, Egiptul, Siria şi Ungaria
au fost printre statele care au beneficiat de o oarecare autonomie.
În multe regiuni, ocupaţia otomană a îmbunătăţit soarta populaţiilor
supuse până atunci feudalilor creştini. Ţăranul turc, reâyâ, este un om liber
care nu poate fi nici vândut şi nici cumpărat. Nu-i este interzis să-şi schimbe
locul de reşedinţă, trebuie doar să achite o taxă. Oricum, soarta lui este cu
totul deosebită de cea a şerbilor din Europa apuseană în Evul Mediu şi din
Europa Răsăriteană în primii ani ai timpurilor moderne. Nu poate fi jude‑
cat decât de kadi, care rezolvă conflictele în funcţie de regulile şeriat‑ului şi
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de kanun-ele promulgate de sultani. Spahiul doar execută sentinţa şi per‑
cepe amenzile. Contrar seniorului european, cu care a fost adesea asemuit,
spahiul nu are niciun drept de jurisdicţie. Despărţirea puterilor este, aşa‑
dar, totală. Ţăranului nu-i poate fi luat pământul pe care este statornicit.
Ţaranul putea avea acces chiar până la sultan pentru a i se face dreptate. Şi
în privinţa impozitului pe pământ, soarta ţăranului din Imperiu Otoman
pare să fi fost mai bună decât cea a ţăranilor europeni, aşa cum dovedesc
ţăranii ţărilor creştine, care se refugiază în ţinuturi islamice după ce au dat
foc caselor şi câmpurilor, pentru a se răzbuna pe seniorii asupritori. O altă
dovadă este modul cum întâm-pinau populaţiile trupele sultanului.603
După a patra cruciadă din 1204, atunci când latinii au supus din nou
Balcanii ortodocşi, acolo unde au fost instalaţi la putere domni eretici, aceş‑
tia îşi exploatau supuşii prin taxe mari şi prin servicii împovărătoare, cum
ar fi corvoada, prin care domnul cerea o slujire personală şerbilor săi câteva
zile pe săptămână. Chiar şi bizantinii s‑au compromis la astfel de exploatări
prin taxele mari pe care le percepeau. Otomanii au ştiut să profite de astfel
de condiţii. În ansamblu, în politica lor internaţională otomanii au aplicat
o gamă largă de metode, recurgând de la folosirea directă a forţei, a inter‑
venţiilor brutale, până la mijloace paşnice, diplomatice şi propagandistice
(susţinerea protestanţilor împotriva catolicilor în Transilvania, a ortodoc‑
şilor contra papistaşilor în Creta şi Morea, politica ‘Divide et impera’).604
Resentimentele creştinilor greci ortodocşi împotriva regimului catolic au
ajutat otomanii, sub regimul cărora grecii au prosperat. În secolul al XV‑lea,
de frica cuceririi Constantinopolului, Biserica Ortodoxă a încercat unirea
cu Biserica Catolică, unire care nu s‑a realizat. În cele din urmă, a preva‑
lat sloganul „Constantinopolul este condus mai bine de turbanul turcesc
decât de tiara papei”. Cu toate acestea, nu doar o reducere bruscă a dărilor
şi abolirea corvoadei, ci şi o interpretare moderată a Coranului au condus
la diminuarea impozitelor impuse minorităţilor religioase. Otomanii nu
au optat pentru stilul autoritar latin sau grecesc în relaţia lor cu supuşii.
În schimb, ei au militat pentru egalitarism şi toleranţă religioasă. Creştinii
oprimaţi de regimurile persecutoare din Europa au găsit ca fiind atractivă
viaţa din Imperiul Otoman.
Pe de altă parte, dincolo de a doua jumătate a secolului al XVI‑lea,
Poarta a căpătat accentul unui stat teocratic din ce în ce mai pronunţat.
Din cauza faptului că unitatea lumii musulmane era periclitată de doc‑
trina heterodoxă şiită, Poarta s‑a erijat în apărătoarea „dreptei credinţe”.
Liberalismul confesional, practicat cu foarte mare eficienţă, s‑a transfor‑
mat într‑un sistem închis care repudia orice iniţiativă religioasă. Astfel, în
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timp ce în Europa aveau loc transformări structurale, în Imperiul Otoman
se formau germenii decăderii605, germeni care rezultau chiar „din mărirea
extraordinară pe care puterea otomană a atins‑o în vremea lui Selim I şi a
urmaşului său Soliman Magnificul.”606
Cucerirea marii insule a Chiosului (1566). Populaţia ştia că asimila‑
rea insulei de către Imperiul Otoman este egală cu îmbunătăţirea vieţii în
comparaţie cu stăpânirea brutală a latinilor. Profitând de aversiunea pe care
grecii le‑o purtau despoţilor latini, le‑a fost uşor turcilor să ocupe nu numai
această insulă, ci şi alte teritorii din Marea Egee şi Balcani. Succesul lor
fulminant s‑a datorat nu atât de mult forţei militare, cât celei morale. Chiar
dacă otomanii nu au eliberat pe nimeni (în sensul modern), ei au stăvi‑
lit dispreţul pe care catolicii îl afişau faţă de ereticii ortodocşi, manifestat
printr‑un prozelitism feroce şi prin dărâmarea a numeroase biserici. De
asemenea, „eliberarea” s‑a concretizat şi în scăderea taxelor pe care imperi‑
aliştii latini le aplicau vasalilor greci. O asemenea ameliorare a vieţii de pe
insulă a avut loc aproape concomitent cu ocuparea insulei Chios în 1566.
Noul regim a redus cu 8% taxa impusă ţăranilor greci, care sub dominaţia
genoveză ajunsese la 50% din producţia agricolă. Selim al II‑lea a autorizat
reparaţia şi chiar construcţia bisericilor ortodoxe avariate, abandonate sau
demolate.607
Bătălia pentru Cipru (1571). Republica Sf. Marcu, în orele ei cele mai
întunecate, a demolat edificii antice de nepreţuit şi a construit în locul lor
fortăreţe care să apere insula de eternul duşman. Administraţia veneţiană
a instalat aici o conducere draconică care a impozitat fără milă iobagii
ortodocşi, obligându-i să muncească trei zile pentru stăpân – corvoada, şi
luându‑le a treia parte din producţia agricolă. Catalizatorii acestei brutali‑
tăţi au fost reprezentaţi de proximitatea Imperiului Otoman faţă de insulă
şi de dispreţul faţă de religia eretică a ortodocşilor. În 1570, o uriaşă armată
turcă a cucerit rapid o mare parte din insulă datorită susţinerii necondi‑
ţionte pe care o aveau din partea locuitorilor ortodocşi.608 La fel ca vene‑
ţienii şi alţi cruciaţi din 1204, care au jefuit Constantinopolul mult mai
mult decât au făcut‑o otomanii în 1453, tot veneţienii, nu otomanii, au golit
resursele Ciprului. Pe insulă au fost aduşi mai mulţi turci pentru a revigora
economia insulei secătuite peste 100 de ani. Turcii nu au folosit surghiunul
împotriva vreunei etni sau religii, aşa cum se uzează de aceaste tactici în
unele state moderne.
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După cucerirea Ciprului, Creta (1669) rămăsese ultimul bastion vene‑
ţian în Mediterana. În 1645, Sublima Poartă a lansat o flotă considerabilă
împotriva veneţienilor. Cucerirea insulei nu s‑a datorat în primul rând
armatei otomane, ci susţinerii înflăcărate pe care aceştia au avut‑o din par‑
tea locuitorilor ortodocşi exasperaţi de tirania Veneţiei catolice. În timpul
atacului lansat asupra Candiei, partea necucerită a insulei, mii de cretani
s‑au convertit la islam şi s‑au alăturat armatei otomane. Acest fenomen a
fost unic printre grecii ortodocşi. Probabil că unii s‑au convertit sub ame‑
ninţarea sabiei. Totuşi, cei mai mulţi, au făcut‑o voluntar. Antipatia faţă de
Veneţia şi catolicism explică doar în parte converitrea în masă. Sutele de
ani de colonizare veneţiană au şters, puţin câte puţin, imaginea şi ierarhia
ortodoxiei din memoria ţăranilor cretani.
Ce diferenţă era între Istanbul şi Veneţia, acolo unde alte biserici decât
cea catolică (o moschee era de neimaginat) erau uneori făcute una cu
pământul... Este adevărat că veneţienii le‑au permis grecilor să-şi constru‑
iască o biserică – San Giorgio dei Greci, cu vreo sută de ani în urmă, şi
evreii au ajuns în oraşul-stat cu vreo 50 de ani în urmă. O comunitate mică
de evrei proveniţi din Germania s‑a înfiripat pe aceste meleaguri, într‑un
cartier supraaglomerat, Novo Ghetto. Aici au construit un templu care de
cele mai multe ori era plin de praf, întuneric şi apă. Aceşti evrei germani
trăiau permanent cu teama expulzării. Şi mai grea era viaţa celor aproxi‑
mativ 60 de comercianţi musulmani staţionaţi în Veneţia. Nu aveau un
mic cartier al lor unde să locuiască, să lucreze şi să se închine. De mos‑
chee, nici vorbă! Autorităţile celui mai catolic oraş-stat nici măcar nu le
furniza apa necesară abluţiunilor pe care le efectuează musulmanii înainte
de rugăciunile zilnice. Dacă această realitate cruntă poate fi considerată un
ideal de pluralism şi toleranţă religioasă, cât de fanatic şi intolerant arăta
restul Europei catolice!609 Cu toate că „diplomaţia veneţiană a jucat în acele
vremuri rolul unei adevărate agenturi de informaţii şi investigaţii în slujba
Porţii, căci Signoria urmărea apărarea, pe orice cale, a poziţiilor sale din
Marea Egee şi Marea Mediterană, canalizarea impactului otoman către alte
direcţii decât aceste zone de interes ale thalassocraţiei din Republica lagu‑
nelor a constituit un ţel constant al politicii veneţiene”610, nu întotdeauna
legăturile au fost cordiale şi bunăvoinţa reciprocă.

Concluzii
Pentru a avea o imagine corectă despre toleranţa religioasă oferită creş‑
tinilor şi evreilor de către otomani, trebuie să avem în vedere următoarele
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filtre istorice: cucerirea Constantinopolului şi a Imperiului constantinopo‑
litan (bizantin611) de către turci, ideea de cruciadă care anima inimile euro‑
penilor, inchiziţia şi toate formele de persecuţie religioasă declanşate de
catolici împotriva protestanţilor, teama de turci, care ajunsese la paroxism,
avansarea cuceririlor otomane în Europa corelată cu ideea larg răspândită
că sfârşitul lumii este iminent, şi sigur, ideea de toleranţă religioasă, care nu
este acelaşi lucru cu conceptul modern de libertate religioasă. Dacă nu ne
vom raporta la aceste realităţi din timpul Reformei, vom cădea fie în cap‑
cana exacerbării toleranței religioase oferite de sultani, fie vom rămâne în
asentimentul majorităţii europenilor din acele vremuri, care îi priveau pe
turci ca pe nişte „câini setoşi de sânge, devoratori de creştini”.

IX.

„Calvino-turcismul” în Europa Centrală

1. Dezvoltarea conceptului de toleranţă religioasă în Transilvania
1.1. Definirea „calvino-turcismului” în
contextul binomului „politico-religios”

A

cest capitol al cercetării va aborda felul în care s‑a poziţionat Transilvania
faţă de Imperiul Otoman şi faţă de actorii europeni, în căutarea pro‑
priei definiri şi a păstrării configuraţiei ei instituţionale, şi modul în care
acest colţ frumos de lume a fost modelat de jocurile de putere ale vremii.
Apropierea Transilvaniei de Imperiul Otoman612, prin prisma suzeranită‑
ţii pe care Poarta a exercitat‑o în acest areal, a fost etichetată de critica
vremii drept „calvino-turcism” cu evidente funcţionalităţi politice, dar şi
conotaţii religioase. Este un concept acceptat de unii, dezavuat de alţii, cei
din urmă fiind cei care, urmând criteriile istoriei politice marxiste, se opun
condiţionării politicii de religios fără o mediere economică progresistă în
plan social (accentuarea servituţii mai ales a românilor în această perioadă
neagă viziunea marxistă).
Mişcarea sau revolta religioasă a lui Martin Luther a deschis în per‑
spectiva istorică clasică „o nouă fază în lupta îmbrăcată în haină religioasă
[…] masele populare şi‑ar fi dorit să nimicească, odată cu Biserica Catolică
şi exploatarea feudală însăşi”.613 Dezbaterile religioase prilejuite de refor‑
matorii secolului al XVI‑lea au generat dezvoltările ulterioare ale Europei
Occidentale moderne timpurii: capitalismul, iluminismul german şi englez
şi emanciparea civilă din Anglia secolului al XVII‑lea şi din America seco‑
lului al XVIII‑lea. Pluralismul religios s‑a dovedit a fi o resursă puternică
generatoare de soluţii în situaţii în care societatea cerea noi mentalităţi şi
acţiuni în faţa unor noi provocări.
Este un dat de fapt că istoriografia Reformei în limba română614 încă nu se
ridică la nivelul de complexitate şi de difuzare pe care‑l reclamă dinamica
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acestui fenomen în spaţiul nostru, mai cu seamă în cel transilvan. Există
anumite evoluţii intelectuale în Transilvania epocii Reformei rămase confi‑
nate în zona erudită. Ele nu au reuşit să treacă în zona de diseminare comună
la nivel de cultură şi lectură generală. Evoluţiile Reformei în Transilvania au
multe faţete pe care nu le regăsim sintetizate (cu grade relative de comple‑
xitate) decât în lucrări de limba maghiară sau germană, azi tot mai puţin
accesibile publicului lector constant de istorie, specializat lingvistic pe
limba engleză ca a doua limbă de utilizare în dialogul cotidian.615

Conform istoriografiei, „calvino-turcismul” defineşte, în sens restrâns,
relaţia de interes reciproc dintre otomanii şi calvinii din Transilvania, din
Ungaria şi alte state europene, din perioada naşterii şi consolidării Reformei
Protestante, şi, în sens mai larg, apropierea geopolitică şi strategică dintre
protestanţii de orice confesiune şi otomanii secolelor XVI-XVII. Ca atare,
cercetarea de faţă va uza de această sintagmă ca referindu-se la orice tip de
relaţie între otomanii şi protestanţii secolelor XVI-XVII, cu accent pe rela‑
ţia cu protestanţii din Transilvania şi Ungaria. Referindu-ne la relaţiile cul‑
tivate între cele două părţi, putem afirma, conform cu studiile întreprinse
de specialiştii din domeniu, că interesele nu au gravitat doar în zona geo‑
politică, aşa cum am fi tentaţi să credem. S‑a observat de mai mult timp că
în opoziţia manifestată faţă de acelaşi duşman, protestanţii şi otomanii au
în comun şi afinităţi intelectuale, cu nuanţe doctrinare care au dat naştere
la sentimente de simpatie reciprocă.616 Spre exemplu, să le enumerăm pe
cele mai evidente: ambele religii au interzis icoanele/imaginile în locurile
de închinare, nu considerau căsătoria un sacrament şi au respins ordinele
monahale. Turcii îi simpatizau pe protestanţi pentru că aceştia erau icono‑
claşti617 şi se ridicau împotriva papei.618
Referindu-ne la timpul dinaintea luptei de la Mohács (1526), Soliman ştia
că Ungaria era mai învrăjbită ca niciodată. Ţăranii erau atât de săraci încât
mulţi dintre ei îi aşteptau pe turci ca pe nişte eliberatori. Pentru că tur‑
cii le‑ar fi oferit, în schimbul plăţii jizyei, drepturi religioase. Unii unguri
împărtăşeau vederile lui Luther, în ochii căruia izbândele repurtate de turci
erau dreapta pedeapsă a corupţiei romane şi a nedreptăţii sociale.619

Datorită acestor similarităţi doctrinare, dar, mai ales datorită interese‑
lor politice, otomanii au găsit de asemenea un aliat natural în Liga de la
Schmalkalden a principilor protestanţi germani care luptau împotriva lui
Carol Quintul. Aşadar, resorturile care i‑au apropiat pe turci de protestanţi
sunt două: vectorul politic şi vectorul religios. Putem să‑l numim bino‑
mul „politico-religios”. Suzeranitatea otomană în Transilvania a favorizat
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promovarea ideilor radical-reformiste, precum şi „dezvoltarea unei spiritu‑
alităţi proprii, distinctă tot mai mult de cea central-europeană.”620
Sintagma „calvino-turcism” se referă, conform istoricilor Halil Inalcik,
Nayef R.F. Al-Rodhan, Benjamin J. Kaplan, Aziz Al-Azmeh, André Clot,
Mihai Maxim, Mark Greengrass, la acea apropiere, cu multiple faţete, din‑
tre Reforma Protestantă şi autorităţile otomane, realitate care a fost unul
dintre principalii factori care au contribuit la consolidarea protestantis‑
mului în Europa. Această etichetare a unei relaţii aparent destul de bizare,
dar care urmărea interese mutuale, a fost menţionată pentru prima dată, în
anul 1597, de către un catolic englez, exilat în zona continentală a Europei,
ca răspuns la acuzaţiile de „papismo-turcism” ale anglicanului Matthew
Sutcliffe.621
Raţionalul a ceva ce părea o alianţă foarte nenaturală a fost reprezentat pur
şi simplu de interesul pur strategic, alianţă ce a rezultat datorită interese‑
lor mutuale ale otomanilor şi ale protestanţilor de a se opune cu succes
catolicilor.622

Această realitate incontestabilă a intereselor strategice comune ale oto‑
manilor şi ale protestanţilor a oferit argumente polemiştilor catolici în
acuzaţiile defăimătoare formulate împotriva trădătorilor şi disidenţilor
protestanţi „care au bătut palma cu duşmanii musulmani.”623 Ameninţarea
otomană, potrivit lui André Clot624, a fost una din cauzele principale ale
consolidării şi extinderii protestantismului, cheia de boltă a politicii oto‑
mane în Europa625 reprezentând‑o încurajarea protestanţilor, după cum a
fost cazul în nordul Ungariei şi al Transilvaniei, unde calvinismul a devenit
religia dominantă („calvino-turcismul”). De aceeaşi părere este şi renumi‑
tul istoric Halil Inalcik când afirmă că „Ungaria şi Transilvania au deve‑
nit citadele ale calvinismului, prin extensie Europa începând să vorbească
de «calvino-turcism»”626, dar şi Nayef R.F. Al-Rodhan când spune că „este
recunoscut faptul că succesul politic al Reformei în toată Europa s‑a dato‑
rat în mare măsură asistenţei oferite de otomani mişcării protestante.”627
Făcând un excurs simbolic în istoria poporului maghiar se poate spune
că Pannonia şi Dacia au reprezentat Canaanul, Ţara Promisă pentru acest
popor descendent din Sciţia. La început ei au avut regi buni; cei care au
urmat au trebuit să fie schimbaţi, potrivit planului Domnului, cu conducă‑
tori reformaţi.628 Murdock subliniază paralelismele dintre istoria Israelului
şi cea a Ungariei: la fel cum evreii şi‑au pierdut templele şi au fost duşi în
exilul babilonian, maghiarilor le‑au fost distruse mănăstirile şi au deve‑
nit sclavii turcilor după bătălia de la Mohács.629 Transilvania devenise, în
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concepţia liderilor reformaţi, un nou Israel ales pentru a păstra credinţa
nealterată, Iosia fiind modelul veterotestamentar de urmat pentru prinţii
reformaţi.630
Albert Molnar, unul dintre liderii reformaţi, scria că poporul maghiar,
deşi iniţial fusese un popor păgân, a fost ales de Dumnezeu să moştenească
aceste meleaguri frumoase ale Europei, la fel cum evreii fuseseră aleşi să
treacă prin Marea Roşie. Au existat şi excese lingvistice ale unor teologi
care au încercat să demonstreze cât de multe similitudini există între ebra‑
ică şi maghiară.631
La îndemnurile Franţei, Soliman s‑a adresat prinţilor luterani, îndem‑
nându-i printr‑o scrisoare să continue colaborarea cu Franţa împotriva
papei şi a împăratului. Soliman i‑a asigurat că, dacă armatele otomane
pătrundeau în Europa occidentală, el intenţiona să acorde principilor lute‑
rani amnistia.632 De pe urma acestui „flagelum Dei” otoman au beneficiat
şi calviniştii germani din Ţările de Jos, care au respins presiunea armatei
habsburgilor şi, în cele din urmă, şi‑au câştigat independenţa în 1609,
în mod special datorită aceluiaşi sprijin militar şi avantajelor comerciale
(capitulaţii) oferite de Istanbul. Chiar mai mult decât atât, în timpul revol‑
tei împotriva conducerii catolice spaniole, calviniştii germani au folosit
simboluri ideologice care făceau aluzie la faimoasa toleranţă oferită de oto‑
mani, precum medalioane din argint în forma semiliunii otomane, pe care
a fost gravat sloganul „Mai bine otoman decât papistaş”.633 Chiar şi în zona
insulară a Europei, regina Elisabeta a Angliei a intrat într‑o alianţă stra‑
tegică cu Imperiul Otoman pentru a-şi asigura securitatea frontierelor şi
noua identitate religioasă împotriva ameninţării Spaniei şi a posibilităţii ca
religia catolică să fie reinstaurată. În a doua jumătate a secolului al XVI‑lea,
facţiunea calvinistă franceză a susţinut că alianţa cu otomanii trebuia să
fie folosită împotriva Spaniei catolice. Masacrarea calviniştilor din noap‑
tea Sfântului Bartolomeu (august 1572) a înfuriat conducerea otomană.634
În secolul al XVII‑lea, în timp ce relaţiile cu habsburgii s‑au normalizat,
protestanţii englezi şi germani au continuat să se opună statelor catolice
printr‑o colaborare cu corsarii otomani împotriva flotei catolice.
Răspândirea şi consolidarea calvinismului şi a diverselor forme de pro‑
testantism radical în sudul Ungariei şi în Transilvania au fost o consecinţă
directă a politicii otomane de a proteja mişcarea protestantă din Europa.635
Emigranţii protestanţi şi comunităţile locale din Ungaria au simţit că sunt
mai în siguranţă sub conducerea otomană decât sub cea habsburgă, ali‑
indu-se cu turcii pentru a izgoni armata austriacă din Ungaria.636 Otomanii
erau conştienţi de acest „cal Troian” al Europei, de aceea au încurajat şi au
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sprijinit protestantismul pretutindeni, şi chiar au fost rostite rugăciuni de
mai multe ori în moscheile Istanbulului pentru ca toţi creştinii din Europa
să rămână învrăjbiţi.637 În felul acesta, otomanii au silit armatele lui Carol să
amâne rezolvarea „problemei Germaniei”, lichidarea prin forţă a mişcării
protestante. Analiza lui Fischer-Galaţi confirmă faptul că turcii au deviat
atenţia habsburgilor de la „problema germană”, făcându-i dependenţi de
cooperarea cu luternanii în realizarea ambiţiilor seculare în Europa, în spe‑
cial în Ungaria. „Consolidarea, expansiunea şi legitimitatea luteranismului
şi a calvinismului în Ungaria, în 1555, trebuie atribuite imperialismului
otoman mai mult decât oricărui alt factor.”638
Goffman susţine, în aceeaşi notă, că guvernul otoman a fost conştient de
slăbiciunile creştinătăţii şi a exploatat teama lor, experienţele din Ungaria
şi Transilvania au fost consecinţele directe ale implicării acelor state în dis‑
pute religioase. Mulţi protestanţi persecutaţi în ţările lor au găsit refugiu
religios în Istanbul.639 Dintre toţi monarhii Europei, doar Soliman le îngă‑
duia supuşilor să-şi păstreze religia, fie că e vorba de evrei, romano-catolici,
ortodocşi sau protestanţi.
La fel cum Balcanii au devenit parte a Imperiului Otoman din cauza cre‑
dincioşilor ortodocşi care dispreţuiau conducerea catolică, la fel s‑a întâm‑
plat cu estul Ungariei care a ales protecţia otomanilor, în parte datorită
locuitorilor protestanţi care se temeau de intoleranţa absolută a catolicilor
demonstrată cu prilejul inchiziţiei. Spre deosebire de Valahia şi Moldova,
în Transilvania nu era staţionată nicio garnizoană, iar taxele erau mici.640

Fiind în asentiment cu ilustrul turcolog Mihai Maxim, putem menţi‑
ona că în politica lor internaţională otomanii au aplicat o gamă largă de
metode, mergând de la folosirea directă a forţei, a intervenţiilor brutale
„manu militari”, până la mijloace paşnice, diplomatice şi propagandistice
(susţinerea protestanţilor împotriva catolicilor în Transilvania, a ortodoc‑
şilor contra papistaşilor în Creta şi Morea, politica „Divide et impera” etc.).
Pe cale de consecinţă, turcii şi protestanţii secolului al XVI‑lea s‑au salvat
probabil unii pe alţii. Graţie cuceririlor lui Soliman, otomanii au reuşit să
realizeze mai multe obiective politice, dintre care cel mai important – pro‑
tejarea statutului Ungariei centrale, pentru că aceasta reprezenta o zonă de
„buffer” (tampon) ce le oferea protecţie în cazul unor atacuri lansate de
habsburgi spre est. Acest obiectiv a constat şi în aplicarea unei forţe militare
reduse în zona de tampon, fiind cea mai importantă strategie otomană din
a doua jumătate a secolului al XVI‑lea, numită „strategia izolării”.641 Acesta
este unul dintre motivele pentru care Transilvania nu a devenit paşalâc,
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ci principat. La fel ca Ţara Românească şi Moldova, ceea ce istoriografia
maghiară consideră în mod eronat „estul regatului” – adică Transilvania,
Crişana, Maramureş, părţi din Banat etc. – s‑a transformat în principat
autonom, aflat sub suzeranitatea sultanului, menţinând statutul secular pe
care l‑a avut inclusiv în funcţinarea sa în raport cu regatul maghiar. Cu
alte cuvinte, Transilvania (ca şi Ţara Românească şi Moldova, se conducea
singură în interior, cum au făcut‑o voievozii ei de secole), fiind recunos‑
cută ca principat autonom, era obligată să recunoască supunerea ei faţă de
Imperiului Otoman.642 Otomanii au înţeles particularităţile politice şi isto‑
rice şi niciodată nu au pus Transilvania sau Egiptul sub un control adminis‑
trativ foarte strâns, aşa cum s‑a întâmplat cu Ungaria sau Siria.643 Stefano
Ionescu trece în revistă condiţiile care au favorizat autonomia principatu‑
lui Transilvaniei: moartea lui Matia Corvinul, fiul lui Ioan de Hunedoara,
slăbirea forţelor creştine în urma dezastrului de la Mohács (1526), trans‑
formarea unei mari părţi din Ungariei în paşalâc, în 1541, cu capitala la
Buda, au lăsat culoarele autonomiei principatului Transilvaniei.644 Tahsin
Gemil ne explică motivul pentru care Zapolya nu a susţinut armata ungară
în lupta de la Mohács. Explicaţia acestei atitudini reprobabile se găseşte în
statutul plurisecular al Transilvaniei faţă de regatul maghiar:
Fără îndoială, privit prin prisma dreptului şi mentalităţii feudale, voievodul
Transilvaniei a săvârşit astfel o trădare faţă de regele său. Dar, privită în per‑
spectiva istoriei Transilvaniei, atitudinea voievodului ei nu este deloc sur‑
prinzătoare. Transilvania nu s‑a integrat niciodată regatului ungar, tinzând
mereu către o individualitate proprie. Era firesc ca, în momentul de grea
cumpănă din 1526, ea să evite să împărtăşească destinul funest al regatului,
căutând, dimpotrivă, să-şi menajeze forţele pentru apărarea şi afirmarea
propriilor sale interese fundamentale. Evoluţia ulterioară a evenimentelor
constituie, altminteri, o probă elocventă în acest sens.645

La prima vedere putem trage concluzia că Transilvania a fost susţinută
doar de otomanii care o foloseau pe zona de tampon, însă Francisc I al
Franţei, care îi oferea lui Zapolya subsidii importante, principii Bavariei,
Veneţia şi regele Angliei, chiar şi Papa Clement al VII‑lea depuneau ace‑
leaşi eforturi în jocul echilibrelor de putere din Europa, deoarece se temeau
de augmentarea fără control a puterii habsburgilor.646 Mai explicit, Andrei
Pippidi susţine că Henric al VIII‑lea al Angliei dorea să atragă Transilvania
lui Zapolya într‑o alianţă cu Polonia împotriva împăratului (Carol V).647
Politica otomană a fost politica marilor imperii – „Divide et impera” –,
atunci când a încurajat rivalitatea dintre Zapolya şi regele Ferdinand,
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fratele împăratului Carol Quintul. Zapolya era supusul sultanului, pe care
o mare parte dintre nobilii unguri l‑au ales ca rege al Ungariei, în timp
ce, pentru fernandişti, el era un simplu „Janos Vajda” sau „Der Waida”.
Erau, în teorie, doi stăpâni ai Ungariei, unul stăpânea o parte, altul cea‑
laltă parte a ţării. Lupta dintre rivali a durat foarte mulţi ani, determinând
într‑o măsură foarte mare viitorul politicii turceşti în regiune.648 Antonius
Verancius/Verancici scrie în cronica lui De rebus gestis hungarorum ab
inclinatione regni: „după memorabilul măcel de la Mohács, timp de zece
ani neîntrerupţi a suferit ţara cele mai groaznice nenorociri, fiindcă nu ştia
singură care e domnul său.”649 Una dintre cele mai importante consecinţe
ale destrămării Regatului ungar al Transilvaniei, pe lângă faptul că a schim‑
bat echilibrul de forţe din Europa Central-Răsăriteană, este pătrunderea
incisivă a protestantismului în spaţiul carpatic. Un alt rezultat extrem de
important al înfrângerii armatelor ungare în lupta de la Mohács a fost cre‑
area premiselor pentru toleranţa religioasă din Transilvania, unde existau
măsuri represive ale regelui Ludovic al II‑lea împotriva Reformei.650
Ulterior, după ce Zapolya a murit, „crăiasă” a fost Izabela care‑l ţinea în
braţe pe Sigismund. Deoarece Ioan Sigismund Zápolya era minor (sugar!),
episcopul catolic de Oradea, Gheorghe Martinuzzi651 a suplinit vidul de
putere, fiind ales de Dietă trezorier, regent al Transilvaniei şi judecător
suprem (supremus judex). Aceasta a avut nevoie de intervenţia otomană
pentru a linişti tulburările din interiorul şi din afara graniţelor ţării. Dincolo
de primirea splendidă pe care i‑a făcut‑o lui Soliman şi de faptul că, potrivit
concepţiei lui răsăritene, o trata ca pe o fiică, el fiindu-i părinte, chemarea
Turcului împotriva lui Ferdinand a echivalat cu stabilirea unei garnizoane
permanente la Buda, în 1541. Ca urmare a ambiţiilor personale ale Izabelei,
care îl dorea înscăunat pe Sigismund pe tronul Ungariei, Soliman păşeşte în
Buda pe 2 septembrie 1541, urmând ca Ungaria să rămână turcească până
la tratatul de la Karlowitz din 1699, la sfârşitul războiului austriaco‑oto‑
man, în urma căruia otomanii au fost învinşi.652 Acesta este şi momentul
când Transilvania trece sub stăpânire austriacă.

1.2. Edictul toleranţei religioase şi cele patru religii receptae
Vechiul concept de religie recunoscută şi acceptată – religio recepta,
reprezentat de catolicii care alcătuiau Stările transilvane, se transformă,
prin declinarea la plural, în religii recunoscute – religiones receptae, formate
en-masse din catolicii deveniţi protestanţi între timp. Protestanţii rămân în
continuare la conducerea Principatului, formând grupurile privilegiate.653
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Dietele transilvane654, începând de la Dieta Transilvaniei întrunită la
Cluj (1543) şi până la Dieta Transilvaniei întrunită la Turda (1568), de la
enunţarea pentru prima dată a principiului libertăţii religioase şi până la
prezentarea acestuia într‑o formă îmbunătăţită, arată faptul că într‑un timp
relativ scurt de doar 25 de ani acest principiu s‑a dezvoltat de la câteva
simple prevederi, stipulate în anul 1543, la un principiu mult îmbunătăţit
din punct de vedere legislativ în anul 1568. În 25 de ani acest principiu
a cunoscut o evoluţie formidabilă, evoluţie ce n‑o mai găsim nicăieri în
Europa acelui timp.655 Mai ales dacă ţinem cont de conflictele interconfe‑
sionale din Europa, de arderea pe rug a lui Mihail Servet (Geneva, 1553,
din cauza concepţiilor lui religioase) sau de masacrarea protestanţilor din
Noaptea Sfântului Bartolomeu, în noaptea de 23 august 1572. Este primul
proiect informal de toleranţă religioasă din Europa, dacă ar fi să ignorăm
definiţiile lexicografice, unde ideea de toleranţă religioasă porneşte cu Act
of Tolerance din Anglia anului 1689.656 Fără a ştirbi anumite merite ilu‑
minismului, nu trebuie să uităm că Reforma Protestantă a fost creuzetul
de unde toleranţa religioasă s‑a dezvoltat şi afirmat, contribuind esenţial
la cristalizarea unui mediu religios, social, politic şi economic stabil în
Europa. Chiar dacă „adevăratul său scop iniţial nu a fost acesta, Reforma a
reprezentat premisa toleranţei”.657
Astfel, sub auspiciile pax ottomanica, Transilvania a devenit ceea ce
era Istanbulul pentru disidenţii religioşi, un leagăn al toleranţei religioase,
ambianţa politică fiind devansată de cea religioasă. Să nu uităm de edictul
efectiv al toleranţei religioase, ca să nu o numim libertate religioasă, că este
poate prea mult pentru lumea modernă şi postmodernă, a fost dat de către
Dieta Transilvaniei, la Turda, în 1568, moment care coincide cu fondarea şi
recunoaşterea Bisericii Unitariene, singura biserică fondată în Transilvania.
Sancţionarea de către organul legislativ al Transilvaniei a principiului tole‑
ranţei religioase a contribuit major la diminuarea conflictului interconfe‑
sional din Europa.658 Kund Botond Gudor defineşte aproape poetic mode‑
lul de toleranţă religioasă din Transilvania, „care este un produs specific
spiritualităţii Reformei transilvănene, aflată într‑o situaţie insulară privită
din perspectivă europeană, dar totodată şi exemplară sub aspectul convie‑
ţuirii diferitelor denominaţiuni religioase” şi, am adăuga noi, etnice (însă
nu trebuie să uităm măsurile de neadecvare la statutul populaţiei majori‑
tar ortodoxe care era diseminată în întreg ţesutul conjunctiv ardelean).659
Crearea unui statu-quo necesar păstrării păcii sociale şi politice era direct
proporţională cu apărarea toleranţei religioase recepte în Principat. Sigur,
în acest secol cvasi‑luminat, pe aceste meleaguri, ca să fim corecţi, trebuie
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să amintim că unul din tributele plătite de menţinerea toleranţei religioase
a fost fanatismul. Fanatism care este veriga dintre toleranţă şi intoleranţa
care îi succede şi care înfloreşte tocmai în acest ambient optim al toleranţei.
Însă a fi de acord cu afirmaţia „Nu putem vorbi în secolul al XVI‑lea şi al
XVII‑lea de toleranţă, ci numai de fanatism” e prea mult. Transilvania a fost
denumită, cu oarecare dreptate, „tărâmul clasic al libertăţii confesionale”.
Idei extrem de valoroase, asemănătoare celor pre- şi iluministe, care cris‑
talizează foarte bine realitatea toleranţei religioase, toleranţă care a fost un
rezultat al axiomei aprobate de Dietă – „Credinţa este darul lui Dumnezeu”,
au fost exprimate de contele reformat Nicolae:
Toate religiile, confesiunile, superstiţiile, sectele, gândurile, schismele, ere‑
ziile şi toate acelea care se pot denumi altfel decât acestea sunt şi vor fi date
de Dumnezeu, şi fiecare îşi propune ca obiectiv şi ţel pe Dumnezeu, Îl va
preamări şi, ca urmare, îşi va găsi fericirea. Atât scopul, cât şi sfârşitul este
bun, dar în aceasta greşesc toţi, şi aceia care ţin Sfânta Scriptură în mâini,
numindu-i pe unii romani, augustani, helvetici, greci şi pe limba noastră
ungurească papistaşi, luterani, calvini şi de religie grecească (unitarieni),
când de fapt fiecare se numeşte creştin, fiindcă nici nu este altă religie sau
credinţă decât cea creştină, despre care ne‑a învăţat Hristos, atât cât a fost în
trup şi după ce s‑a înălţat la ceruri, mai apoi prin Sfântul Duh şi apostoli.660

Atât de apreciată a fost toleranţa religioasă, încât, în etica protestantă
ocupă un loc important în piramida virtuţilor, fiind personificată de „cele
şapte mere de aur”: bunătatea sufletească, erudiţia, ponderaţia, toleranţa,
pietatea, iubirea aproapelui, caritatea, pe care preotul Vereczi Ferenc le‑a
prezentat în 1647 la catafalcul lui Peter Bethlen din Itkar, ultima personali‑
tate marcantă din familia principelui Gabriel Bethlen: „Al patrulea măr de
aur este toleranţa, deci răbdarea cu care putem suporta toate greutăţile pri‑
cinuite de Dumnezeu, dar îndeosebi suportarea spre slava lui Dumnezeu a
tuturor injuriilor, cu care libertatea religiei noastre adevărate este atacată.
Iar atunci când din cauza păcatelor noastre începem a ne plânge, trebuie
să ne revenim, punându-ne degetele pe buzele noastre, spunând ca în Iov
39: Odată am spus, dar nu mai grăiesc, pentru că îmi pare rău de ceea ce
am zis.”661 Acelaşi Bethlen, oferind o alternativă a intole-ranţei ce bântuia
în Europa, a pus la dispoziţie un cămin meseriaşilor anabaptişti habani la
Vinţul de Jos, italienilor din Murano în Porumbacu, grecilor în cinci oraşe
şi evreilor sefarzi în Oraşul de Jos (Alba Iulia), chiar dacă aceste coloni‑
zări au fost făcute mai mult din raţiuni economice. Acest prinţ reformat,
care s‑a înscris în modelul calvin de conducător, a fost supranumit „steaua

168

Da n i e l Ni ţ u l e s c u

briliantă”, noul Ghedeon care a venit asemenea cometei din 1618 „ca un
semn ceresc, un părinte, un Iosia al Ungariei care conduce poporul în vre‑
murile de pe urmă”.662
Nu putem trece mai departe fără a aminti de una dintre cele mai
simple, dar exacte definiţii ale toleranţei religioase emise de majorita‑
rii deveniţi între timp minoritari, romano-catolicii: „Întotdeauna nivelul
toleranţei este sugerat de felul cum majoritatea se comportă cu minori‑
tatea confesională”.663 „Toleranţa, libertatea religioasă este adeseori amin‑
tită […] întotdeauna de minoritatea asuprită, care, după ce a ajuns la
putere, a promovat aceeaşi asuprire faţă de ceilalţi”.664 Dacă în 1552 ordi‑
nele mendicante, în speţă franciscanii şi dominicanii, au fost alungate
din Cluj, exprimând momentele de exces şi intoleranţă ale Reformei faţă
de vechea ordine confesională, Dieta de la Turda (1557) a fost momentul
revigorării toleranţei:
Toţi aceia care ajută evanghelicii, să nu întreprindă nimic împotriva cato‑
licilor, iar aceştia la rândul lor să nu se disturbe şi să nu se supere pe cei
dintâi, ci fiecare dintre părţi să se comporte cu respect şi cu blândeţe.

Această Dietă reprezintă un moment important şi din perspectiva ideii
de ius reformandi – statuarea suveranităţii statului de a decide în proble‑
mele confesionale.665
Una dintre cauzele intoleranţei a fost şi este neputinţa comprehensiunii
fenomenului religios care se schimbă odată cu socialul şi politicul, inflexi‑
bilitatea şi imposibilitatea de a ţine pasul cu lumea permanent în schimbare
în detrimentul apărării stabilităţii existente. Forţele centripete ale păstrării
statu-quoului şi cele centrufuge ale dinamicii schimbării de orice ordin au
fost bine ţinute în frâu de politicile înţelepte ale Dietei. Acceptarea alte‑
rităţii religioase în Transilvania, conferirea toleranţei religoase „mutua
tolerantia”, dar şi menţinerea păcii sociale (irenism) au fost rezultatul unui
procedeu clasic: dispută, dietă, sinod. Catolicismul deja devenise într‑o
oarecare măsură – istorie, proprietăţile catolice fiind dizolvate şi secula‑
rizate, scaunul episcopal vacantat. Pe acest trend descendent al catolicis‑
mului, protestantismul a reuşit să se impună, pe un fond al sentimentului
antihabsburgic şi anticatolic. Odată cu erodarea protestantismului şi cu
revigorarea catolicismului de tip tridentin, toleranţa religioasă devine vec‑
torul luptei păstrării nealterate a sistemului constituţional şi confesional
promovat de principat.666 Modelul toleranţei religioase transilvane, acest
modus vivendi, s‑a născut la confluenţa dintre debarasarea de catolicismul
considerat desuet (alungarea repetată a iezuiţilor din regat), adaptarea la
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dinamica năucitoare a platformei protestante şi tensiunea dintre conver‑
genţele şi divergenţele cu lumea musulmană.
Intoleranţa a avut două manifestări: a noii religii împotriva catolicismu‑
lui şi a vechii religii împotriva protestantismului. Dacă înainte de bătălia de
la Mohács (1526) ecourile chemării la „cruciadă” împotriva alterităţii lute‑
rane aveau sorţi de izbândă, după acest eveniment, legea pedepsirii „ereti‑
cilor” protestanţi din 1523, dar şi trimiterea, la 25 ianuarie 1527, de către
Ioan Zapolya a unui ordin de stăvilire a ereziei luterane nu au avut aproape
niciun efect. Cauzele sunt multiple: trecerea majorităţii puterii nobiliare
de partea protestanţilor, înrădăcinarea adâncă a credinţei de la Wittenberg
în oraşele germane ca Sibiu şi Braşov, detestarea puterii habsburgice etc.
Puţin mai târziu, ca o extensie şi o împuternicire a directivelor sinodului
de la Trento (1546–1563), Biserica Catolică îşi revine din deriva continen‑
tală şi îşi reorganizează poziţiile şi ofensiva lansând Contrareforma. Cam
în aceeaşi perioadă, protestantismul se erodează din cauza divergenţelor
teologice şi a intoleranţei verbale dintre diferitele lui facţiuni. Astfel, cen‑
trul de greutate al disputelor interminabile din interiorul protestantismu‑
lui se mută spre discuţiile mai mult sterile despre cuminecătură şi Sfânta
Treime.667 Protestanţii nu au fost nici ei între ei foarte toleranţi, astfel că
grupurile majoritare ale luteranilor şi calvinilor au persecutat pe unitarieni
şi anabaptişti, dar nici unii faţă de ceilalţi nu s‑au arătat prea prietenoşi.
Manifestările intoleranţei este evident că izvorau din aspectul etno-con‑
fesional, specific deloc neglijabil.668 Este adevărat că această realitate este
valabilă mai degrabă pentru Ungaria Superioară, Principatul Autonom al
Transilvaniei, prin deciziile politice dietale şi sinodale, sub umbrela binevo‑
itoare islamico‑otomană, reuşind să menţină un echilibru. Dacă Europa a
funcţionat pe principiul „cuius regio, eius religio”, Reforma din Transilvania
a concurat la apariţia unor confesiuni protestante diverse, iar succesiunea
toleranţă-intoleranţă religioasă ce le‑a urmat a dus la aplicarea unor con‑
cepte specifice de rezolvare a diferendelor – „pars maior”. Protestantismul
timpuriu al lui Martin Luther şi al lui Calvin, cu alura şi justificarea lui
providenţială, a devenit intolerant, asemenea persecutorilor lui, cu orice
alt tip de pietate. Intoleranţa lui nu se deosebea fundamental de cea medi‑
evală. „Înţelegerea sfântă pentru dăinuirea patriei” dintre protestanţi s‑a
potrivit ideii de nouă statalitate, însă a avut carenţele ei. Luteranii din ora‑
şele şi satele germane, care erau un fel de extensie a modelului german, au
ve-gheat ca nu cumva „otrava calvină” să pătrundă în sfera lor de influ‑
enţă, la fel cum maghiarilor li s‑a refuzat permisiunea de a construi biserici
reformate sau de a cumpăra locuinţe în oraşele săseşti.669 Spre exemplu,
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protestanţii luterani şi catolicii s‑au opus calvinilor la Dieta de la Turda, 27
martie–3 aprilie 1558, iar decretarea priorităţii luteranismului şi a egalităţii
acestuia cu catolicismul au fost exprimate în Dieta de la Alba Iulia din iunie
1558, hotărâri care transmiteau puterea existentă a catolicilor şi succesul
demografic, confesional şi politic al luteranismului în faţa altor confesiuni
din Principat.670 Pentru moment, aplanarea fenomenului reformator şi a
conflictului dintre protestanţi a mai consumat o etapă la Dieta din 1560,
care propunea o nouă dispută la Mediaş şi la Sighişoara, în 1564, unde se
cerea un sinod la Aiud pentru clarificări dogmatice dintre calvini şi lute‑
rani; toate arătau către un nou şi definitiv clivaj în rândurile protestantis‑
mului. Intervenţia princiară a politicului, care s‑a oferit ca mediator, s‑a
întâmplat la Dieta de la Sighişoara. Divorţul luteranismului de calvinism
s‑a materializat în acelaşi an, la Aiud. Curând a venit rândul principilor
reformaţi să-şi spună cuvântul. Reflexele lor îndreptate împotriva unita‑
rienilor şi sabatarienilor semnalau accentele unei „religii de stat” intole‑
rante. Astfel, protestantismul majoritar a fost solidar, având un numitor
comun – persecuţia sabatarienilor şi a unitarienilor. Aceştia, graţie princi‑
pelui Gabriel Bethlen, au fost toleranţi faţă de anabaptiştii habani şi evreii
sefarzi. Aşa-zisa intoleranţă liturgică s‑a manifestat prin înlăturarea obiec‑
telor de cult ce ţineau de mai desueta religie: luteranii, reformaţii şi, mai
ales, unitarienii au îndepărtat altare, picturi murale, fresce, chiar şi orgile
din bisericile catolice, lăsându‑le aproape goale şi nedecorate. În secolul al
XVII‑lea, intoleranţa a crescut simţitor în Transilvania, manifestându-se
mai ales faţă de sabatarianism, criptocalvinism şi orice formă deviantă a
confesiunilor oficializate.
Toleranţa religioasă a fost decretată de Diete ori de câte ori religiosul se
confrunta cu politicul. Deciziile dietale pot fi cuprinse în 12 faze de abor‑
dare a religiosului, conform sintezei lui Gudor:671 1). Dieta de la Turda (mai
1545) a hotărât ca „după acestea nimeni să nu cuteze a schimba în problema
religiei; în privinţa religiei nimeni să nu înnoiască”, conţine şi interzicerea
mutării pastorilor protestanţi dintr‑un oraş în altul, pentru a estompa pro‑
pagarea Reformei şi încercarea de izolare a centrelor de putere protestante,
în speranţa reluării avântului catolic. 2). Pentru că restricţiile nu au intrat
în uz, Dieta a fost nevoită să hotărască legiferarea egalităţii în 1550, con‑
form căreia nicio confesiune nu o poate leza pe cealaltă şi nu poate folosi
forţa. Astfel se admitea realitatea catolico-protestantă din teren şi era defi‑
nit, printr‑o frază clasică, raportul dintre credinţă şi confesiune: „Credinţa
creştină este una, dar, deoarece în ceremonii şi în administrarea sacramen‑
telor locuitorii ţării se deosebesc […]”. 3). La Dieta de la Turda din ianuarie
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1568 este legiferat şi promovat unitarianismul, religie cu puternice accente
raţionaliste, odată cu reprimarea catolicismului prin secularizarea averilor
bisericeşti, deposedându‑l de „braţul” economic care i‑ar fi revigorat. După
cum bine ştim, la această Dietă s‑a decretat pentru prima dată în Europa
rezolvarea neînţelegerilor religioase prin toleranţă. Dieta consfinţea:
Predicatorii să propovăduiască Evanghelia oriunde, fiecare după credinţa
lui, iar obştea dacă îl vrea, bine, dacă nu, nimeni să nu îl oblige sau să
încerce a-i vătăma pe predicatori. Nimeni să nu fie ocărât din cauza reli‑
giei de nimeni. Nu i se permite nimănui ca pentru învăţătură să ameninţe
pe cineva cu privire la libertate sau funcţie, fiindcă credinţa este darul lui
Dumnezeu, ce vine în urma auzirii, iar auzirea vine în prin Cuvântul lui
Dumnezeu.

Totuşi, din frica de a nu se înmulţi alte forme radicale, au fost interzişi
„ereticii” care propagau învăţătura chiliastico‑unitariană, ca de exemplu cea
a românului Gheorghe Crăciun care predica în jurul Debreţinului. În con‑
trapondere faţă de aceste măsuri, libertatea comunităţilor şi a predicatorilor
a fost statuată în ianuarie 1571 la Târgu-Mureş. 4). În mai 1573, la Turda,
şi mai apoi, în ianuarie 1576 (Ştefan Bathory), la Mediaş, au fost conferite
drepturi confesionale catolicilor şi reformaţilor, sub pretextul consolidării
ordinii confesionale, prin interzicerea inovaţiilor religioase. Cei îndrituiţi
să verifice implementarea deciziilor dietale au fost doi episcopi reformaţi.
5). În octombrie 1577 au fost delimitate, prin decizie sinodală, drepturile
episcopale reformate şi unitariene în privinţa problemelor de visitatio, con‑
fesiunile delimitându-se astfel teritorial. 6). Domnitorul Ştefan Bathory
(mai 1581) a invitat din nou iezuiţii, care aveau o dorinţă mai veche de
consolidare a vechii ordini. Partea protestantă s‑a solidarizat împotriva
pericolului iezuit prin vocile episcopului calvin Mate Toronyi şi a episco‑
pului unitarian Demeter Hunyadi. 7). Foarte important a fost momentul
„pars maior” (Dieta din septembrie 1615) care, prin determinarea religiei
dominante dintr‑un oraş, soluţiona disputele acute din jurul proprietăţii şi
deţinerii unor biserici centrale, foste lăcaşuri romano-catolice, cum au fost
cele din zona Odorheiului şi a Şimleului Silvaniei. Aşadar, nu religia nobi‑
limii „cuius regio, eius religio”, ci religia mulţimii (majorităţii) decidea cui
aparţineau lăcaşele de cult. Această modificare a legii în favoarea poporului
a durat până în secolul al XVII‑lea, când absolutismul princiar a devenit
subsumat scopurilor statalităţii, aşa cum a fost el exemplificat în Veneţia
de Gabriel Bethlen – „ragione di stato”. 8). Apariţia calvinismului radical
a condus la interzicerea sabatarianismului la Dej, unitarianismul trecând
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în plan secund sub Gheorghe Rákóczi. 9). În contextul întăririi absolutis‑
mului, principele era obligat şi chemat să păstreze nealterată ordinea religi‑
oasă a principatului prin respectarea drepturilor celor patru religii recepte.
Chiar dacă în aceste „raţiuni de stat” religia principelui avea oarecum pri‑
oritate datorită reprezentativităţii, conducătorii Transilvaniei au reuşit să
ţină în echilibru cele patru religii recunoscute, iar atunci când ordonatorul
princiar nu reuşeau medierea şi stabilitatea, Dieta avea rolul de ponderator
şi de păstrător al pluralităţii religioase, dar şi de limitator al absolutismului
princiar. Un exemplu emblematic în acest sens este textul Constituţiei tran‑
silvănene (Approbatae Constitutiones), Articolul 1:
[…] jur pe Dumnezeu cel viu […] că mă voi sili din toate puterile mele să fie
menţinute în această ţară cele patru religii recepte şi niciodată nu voiesc ca
prin opresiunea uneia dintre ele să promovez religia mea, ci mă voi strădui
ca fiecare să fie menţinută în libertate.

Pacea de la Viena (23 septembrie 1606) a decretat libertatea şi inviola‑
bilitatea confesiunilor protestante recunoscute, moment care a echivalat cu
alternativa iobăgimii de a nu mai alege religia nobilimii.
Modelul transilvănean de toleranţă confesională s‑a dorit a fi imple‑
mentat de Gabriel Bethlen şi în teritorii aflate sub influenţă habsburgică: de
exemplu la Sâmbăta Mare (Nagyszombat, Slovacia) unde acesta participă
la liturghiile catolice, luterane şi reformate, impunerea conceptului de pars
maior în Ungaria Superioară şi încercarea de transpunere a egalităţii confe‑
sionale în Dieta de la Banska Bystrica (Slovacia), 1 iunie – 25 august 1620.
Odată cu restaurarea habsburgilor în Principatul Transilvaniei (1690),
ecoul deformării toleranţei sub apăsarea Contrareformei promovate de
absolutismul habsburgic este înregistrat monumental în cuvintele pline de
de lamentare: „Nu îl mai aveţi pe Bocskay, Bethlen a murit, armele lui Apafi
sunt adormite, deci nu mai aveţi pe cine vă bizui”.672
Mark Greengrass subliniază acest aspect în cartea Cristendom Distroyed.
Europe 1517–1648 („Creştinismul european distrus. 1517–1648”):
Transilvania a devenit un fel de rai pentru prozeliţii Reformei Protestante
şi, în aceeaşi măsură, pentru unitarieni. Crezurile celor din urmă par să
fi combinat un sincretism între creştinism şi islam. Pentru multe grupuri
din Transilvania, precum Szeklers, islamul era un prieten apropiat şi nu
un vecin atât de temut. În Transilvania, un prinţ neocalvinist a condus sub
binecuvântarea otomană. Sub protecţia otomană, creştinii de rit latin orto‑
dox, calvinist, luteran şi unitarian şi‑au găsit un loc, în timp ce creştinii
ortodocşi au fost doar toleraţi.673
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Au existat acţiuni de convertire a românilor ortodocşi la protestantism,
însă rezultatele au fost marginale, excepţie făcând în general românii cu
dorinţă de parvenire. Metodele de convertire variau: tipărirea de cărţi în
limba română, scutiri de dări şi de robote, anumite avantaje materiale,
chiar înnobilarea celor ce urmau să îmbrăţişeze ideile reformatoare, numi‑
rea unor episcopi româno-calvini etc. Protestanţii înfiinţează şcoli misio‑
nare pentru câştigarea românilor la Reformă, în Sighişoara, în Caransebeş,
în Haţeg şi în Turda. Ca o reacţie la acestea, catolicii vor înfiinţa şi ei la Cluj,
în 1581, un colegiu şi o universitate674 cu trei facultăţi: Teologie, Filozofie
şi Drept. În această primă universitate de pe teritoriul actual al României
au predat umaniştii Gaspar Heltai şi Giorgio Biandrata, universitate care
va funcţiona doar până în anul 1603, când iezuiţii au fost alungaţi din oraş.
În final, calvinii doreau transformarea episcopiei ortodoxe într‑o simplă
simplă anexă a episcopiei reformate maghiare.675 Principii catolici şi Stările
nu vedeau cu ochi buni încercarea de convertire a românilor la calvinism,
deoarece reprezentau jumătate din populaţia ţării. Dacă s‑ar fi întâmplat
aşa, atunci românii s‑ar fi emancipat social şi nu ar mai fi prestat robotă,
prejudiciind poziţiile celor aflaţi la putere. Chiar patriarhul ecumenic al
Constantinopolului, care deşi era atras de anumite idei ale Reformei, îi
explică în scris, în 1629, prinicipelui Gabriel Bethlen de ce românii nu pot
fi atraşi la calvinism.676 Traducerile diaconului Coresi şi Palia de la Orăştie
în limba română sunt consecinţele demersurilor de convertire făcute de
saşii luterani şi de ungurii calvini sau ale propagandei misionare germane
şi ungureşti, cum o numea marele istoric Nicolae Iorga.677
Motivele insuccesului convertirii românilor la Reformă nu se pot rezuma
doar la lipsa de educaţie a preoţilor şi la superstiţiile invocate de calvini.678
Ele pot fi identificate şi în atitudinea fariseică de superioritate a episcopilor
protestanţi care nu-i considerau pe români parteneri egali.679 Imagologia
ne ajută din nou să înţelegem cum era descrisă alteritatea religioasă româ‑
nească prin ochii observatorului străin:
Aşa după cum sunt originea, firea, obiceiurile şi moravurile lor, tot astfel
este şi credinţa şi religia lor, deşi ei se socotesc creştini, şi anume, de rit
ortodox. Totuşi, la oamenii de rând, noţiunile despre creştinism nu merg
mai departe decât că eu ştiu că au fost botezaţi, că ar exista Sfânta Treime,
îngerii şi Satana şi că ar fi o viaţă veşnică şi o osândă veşnică. Despre cuvân‑
tul Domnului şi despre Biblie nu au nicio cunoştinţă, iar puţinii lor preoţi
au foarte puţine cunoştinţe, căci nu ştiu mai mult doar să citească, iar mulţi
dintre ei nici nu ştiu să scrie. Ce este o predică nu ştie nimeni în toată ţara.
Popa cântă cântările şi psalmii rituali numai din obişnuinţă, pe lângă popă
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enoriaşii nu sunt în stare nici să înţeleagă bine şi nici să tălmăcească cele
auzite. Înaintea icoanelor, atât cele din biserică, cât şi pe cele pe care trebuie
să le aibă orice gospodar în casă, şi pe care ei le folosesc în locul cărţilor
sfinte sau chiar ca un idol, ei cad la pământ ca şi cum icoana ar fi sfântul
însuşi, sau chiar Dumnezeu. Ei ar vrea şi ei să se roage, dar nu ştiu nicio
rugăciune, chiar „Tatăl nostru” îl ştiu foarte puţini oameni din toată ţara. Ei
cad doar în genunchi, înaintea icoanelor dimineaţa şi seara, mari şi mici, şi
în loc de rugăciune fac atâtea cruci câte vor şi nu spun decât cuvinte ruseşti:
„Hospodi pomilui”. Mulţi nu ştiu să rostească în întregime nici măcar aceste
cuvinte, se apleacă şi îşi fac semnul crucii de 20–30 de ori; cad în genunchi
şi cât ţine această ceremonie mormăiesc: „hospodi, hospodi”, aceasta este
rugăciunea atât a celor bătrâni, cât şi a celor tineri. Totuşi, ca să arate că sunt
creştini adevăraţi şi că pe deasupra ei mai aparţin singurei religii adevărate,
ei se fălesc cu postul şi în fapt ei postesc foarte mult şi aspru […] iar femeile
măcar că nu ştiu aproape nimic despe cuvântul lui Dumnezeu, ţin totuşi
morţiş la post şi la ceremoniile lor, deşi ele se duc puţin, şi multe din ele
chiar deloc, la biserică. Iar fete şi flăcăi nu vin deloc la biserică, decât doar
dacă se duc la nunţi sau intră de curiozitate, căci nici preotul nu vrea să-i
rabde în biserică. Despre păcatele uşoare ei nu cred şi nu ştiu să fie într‑ade‑
văr păcate, ci numai cele „actuale” (mortale, n.a.). Mi‑a spus odată un ţăran
pe când îl îndemnam să se ducă la biserică şi să se roage acolo: „Ce să fac eu
la biserică, sau pentru ce să mă rog, căci eu nu am nici un păcat, nu am ucis
pe nimeni şi nici nu am furat. Soldaţii voştri sunt oameni păcătoşi şi au de
ce să se roage, eu însă nu”.680

Detalii cu privire la datinile şi obiceiurile românilor ortodocşi din
Transilvania, până la condiţiile de hirotonire ale preoţilor ortodocşi,
sunt prezentate de Şándor Unghváry în capitolul „The Reformed Mission
Among the Eastern Orthodox Romanians in Hungary”.681 Dezideratul
misionar al calvinilor era readucerea creştinilor răsăriteni şi romani apu‑
seni, contaminaţi de „eresuri”, la creştinismul pur al apostolilor.682 Românii
din Transilvania s‑au bucurat în mod special de beneficiile culturale ale
Reformei Protestante.
Profesorul de istorie bisericească de la Harvard Hollis, George Huntston
Williams, ne surprinde cu o altfel de identificare a religiilor din Transilvania:
orientarea protestantă germano-elveţiană, cea raţionalist-evanghelică itali‑
ană şi cea spiritualist‑anabaptistă.683
Principatul Transilvaniei avea cel mai bun statut, fiind vorba despre un
statut de cvasilibertate. Câtă vreme era plătită jizya, turcii nu se ameste‑
cau în treburile interne, provincia conservându-şi toate vechile sale rându‑
ieli. De aceea, o parte din nobilimea maghiară voia să vadă în Transilvania
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adevărata continuatoare a statului ungar destrămat.684 Reforma Protestantă
a prins teren în Transilvania sub forma mai multor confesiuni acceptate,
ceea ce a conferit acestei regiuni o personalitate distinctă. Ioan-Aurel Pop
subscrie acestei teze.685 După marile tulburări provocate de „ereziile” lui
Martin Luther, Jean Calvin şi ale altor reformatori în Europa, Biserica
Catolică va fi zdruncinată şi în Transilvania. Chiar daca Reforma Protestantă
a diminuat influenţa Bisericii Catolice din Transilvania, impulsul econo‑
mic şi dezvoltarea modernă a Europei i se datorează.686 Cam în anii în care
Henric al VIII‑lea înfiinţa din raţiuni politice Biserica Anglicană (ruptă
de papă, refuzând vasalitatea medievală), reforma religioasă avea să pro‑
voace şi în Transilvania modificarea credinţei şi desprinderea de Roma a
unor noi biserici. Mai departe, distinsul istoric Ioan-Aurel Pop sintetizeză
suita de consideraţii religioase şi etnice care au stat la baza aderării la noile
confesiuni receptae. Saşii au fost nu doar nemulţumiţi de presiunile episco‑
piei catolice, ci şi legaţi ombilical etnic de germani şi, ca atare, au trecut la
luteranism, după care maghiarii şi secuii la calvinism şi unitarianism. Doar
o parte dintre secui au mai rămas catolici. În 1550 Universitatea Săsească
a interzis credinţa catolică pe teritoriul Pământului Crăiesc, în favoarea
confesiunii luterane. Iniţial, trecerea la noile confesiuni nu a avut neapărat
conotaţii etnice, iar aceste noi credinţe nu s‑au impus şi oficializat conco‑
mitent, ci succesiv, în intervalul 1540–1570.687 Maghiarii, germanii şi secuii
au format cele trei naţiuni privilegiate (Unio Trium Nationum).688
Primul document semnat de un român, în care se pomeneşte de Reformă,
datează din anul 1534, an în care Martin Luther termină de tradus Sfânta
Scriptură. Documentul este semnat de Laţcu din Măştii Haţegului, logofăt
al lui Ioan Zápolya, care scria în slavoneşte de la Buda o scrisoare alarmantă
adresată lui Gavriile Preotul de la Muntele Athos:
… aici în ţara ungurească şi în cea nemţească şi peste tot printre creştinii
care se ţin de papa de la Roma, multe eresuri şi proroci mincinoşi sunt acum
printre ei. Unii propovăduiesc că nu trebuie nici post, nici spovedanie, nici
liturghie şi nici vreun sfânt, nici proroc, nici apostol, nici mucenic, nici prea
curatei Maicii Domnului nu trebuie să te rogi, ci numai unuia Dumnezeu,
pentru că şi dacă sunt sfinţi, dar nu pot ajuta înaintea lui Dumnezeu. Şi
aceştia spun preoţilor lor ca să se însoare ca şi ai noştri. Acestea toate le
învaţă un proroc pe nume Luftor. El a învins în ţara nemţească, şi preoţii
lui se însoară, iar aici în ţara ungurească mulţi au păşit către el şi au primit
învăţătura lui.689
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Debutul Reformei, care a avut loc în Braşov (Kronstadt), a fost legat
de numele lui Johannes Honterus, învăţatul sas care a tradus Catehismul
Luteran pentru Braşov şi Ţara Bărsei (1543). Reforma a pătruns şi în Sibiu
în anul 1547, unde a fost aprobat Regulamentul Ecleziastic al tuturor Saşilor
din Transilvania.690 Umanistul Johannes Honterus din Braşov691 a susţinut
cu mult entuziasm luteranismul, pentru care a fost câştigată nu doar lumea
săsească, ci şi o parte din nobilimea maghiară. „Răsăritul soarelui luminează
cu raze mai binevoitoare Corona (Braşovul), cetate aşezată la poalele mun‑
telui abrupt, care urmează cele mai importante învăţături ale lui Hristos”.692
El tipăreşte la tipografia pe care a înfiinţat‑o la Braşov următoarele cărţi
de căpătâi: Reformato Ecclessiae Coronensis ac totius Barcensis Provinciae,
Apologia Reformationis a clarrisimo viro domino (Cartea Reformei) şi
Reformatio Ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania. Primele legături ale
saşilor transilvăneni cu lumea religioasă a reformatorilor germani au fost
de natură comercială şi universitară. Tinerii saşi studiau la universităţile
germane, mulţi dintre ei la Wittenberg, iar după ce se întorceau acasă deve‑
neau vectorii ideilor Reformei. Printr‑o decizie a Capitlului braşovean din
anul 1444, fiecare candidat la preoţie era obligat să aibă studii universitare
la universităţile apusene. Printre ei erau şi tineri care aveau studii postuni‑
versitare sau chiar doctorat.693 Orice schimbare cultică a fost făcută după
principiul: „noi nu schimbăm nimic din ceea ce a păstrat biserica primelor
timpuri, afară de faptul că, după citirea epistolei, uneori folosim cântece
bisericeşti germane, alteori şi din celelalte, potrivit obiceiurilor, dacă ele nu
contravin Bibliei’’.694 Saşii au identificat în luteranism un vector de coeziune
spiritual-naţională. Ceea ce era Honterus pentru saşi şi luteranism, Gáspar
Heltai a fost pentru maghiari şi calvinism. Clujul era centrul de răspândire
a cărţii în limba maternă pentru credincioşii maghiari din Transilvania.695
A fost un prim tranzit, luteranii au trecut în mare măsură la calvinism,
după care, tot destul de masiv, la unitarianism. Unele personaje au trecut
atunci, de‑a lungul vieţii lor, prin patru confesiuni: s‑au născut catolici,
apoi au devenit luterani, apoi calvini şi, în fine, unitarieni. Acesta este şi
cazul renumitului orator superintendent Francisc Dávid, o figură puternică
din punct de vedere caracterial (1520–1579), care a fost cucerit iniţial de
doctrina sacramentară (1559), apoi de cea calvină moderată (1563) căreia a
reuşit să-i obţină recunoaşterea în cadrul Dietei întrunite la Turda în iunie
1564. Un an mai târziu, acelaşi superintendent îşi va declara crezul unita‑
rian, cauzând în rândul maghiarilor o dezorientare confesională din ce în
ce mai accelerată, a cărei stopare a fost probabil determinată doar de moar‑
tea principelui Ioan Sigismund Zápolya, în 1571. Până atunci, însă, pasul
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spre sabatarianism fusese deja făcut, iar acest fapt a adus cu sine nu numai
condamnarea şi moartea lui Francisc Dávid, ci a constituit şi punctul de
plecare pentru un întreg şir de persecuţii desfăşurate pe parcursul secolului
următor.696
A fost pe rând catolic, luteran, calvin şi în fine unitarian, traversând practic
toată panoplia religioasă a Transilvaniei pe care fi putut să o aibă în clima‑
tul secolului al XVI‑lea. Un personaj născut dintr‑un tată sas şi o mamă de
origine maghiară.697

Este interesant că în aceste vremuri, pe de o parte, de toleranţă reli‑
gioasă, şi, pe de altă parte, vremuri care frizau fanatismul, aderarea la o
confesiune sau alta nu a ţinut atât de mult de soliditatea argumentelor, cât
de capacitatea retorică folosită în expunerea tezelor. Rolul personalităţilor
combatante şi, în special, cel al lui Francisc Dávid este astfel unul copleşitor,
căci, fără calităţile sale de a capacita spiritele în favoarea unor învăţături
din ce în ce mai radicale, şansele de reuşită ale calvinismului – dar mai
ales cele ale antitrinitarianismului – ar fi fost cu mult reduse.698 Subscriem
parţial acestei opinii exprimate de Ana Dumitran, deoarece sunt adevăruri
biblice, precum celebrarea Sabatului, care rămân adevăruri şi fără aplombul
prezentării măiastre a unui orator sau altul.
Toată această dialectică creştină s‑a putut desfăşura datorită climatului
religios permisiv, însă a generat nu doar lupta acerbă cu catolicismul (ini‑
ţial), dar şi situaţii conflictuale complicate, dispute şi rivalităţi în disputa
„fraternă” a confesiunilor protestante care s‑au luptat între ele (ulterior),
cu violenţe şi chiar vărsare de sânge, dar fără războaie religioase, cum s‑a
întâmplat în Germania sau în Franţa.699 Transilvania a devenit teatrul de
luptă al teologilor şi al ideilor teologice:
În biserică sunt multe inadvertenţe între preoţi. Primul nu vrea să ştie des‑
pre cele trei persoane ale Sfintei Treimi, al doilea neagă pe Duhul Sfânt şi
face din Fiul lui Dumnezeu un muritor de rând, al treilea nu recunoaşte
botezul copiilor, al patrulea greşeşte în explicarea Sfintei Cuminecături, al
cincilea este consternat de grija eternă a Domnului faţă de oameni.700

În tumultul acestor controverse, Dieta a acordat dreptul comunităţi‑
lor de a opta pentru o confesiune sau alta, hotărâre care nu s‑a respectat
aproape niciodată. „De astfel, spre a opri tăvălugul schimbărilor, aceeaşi
adunare a ţării a interzis la începutul deceniului al optulea orice altă ino‑
vaţie religioasă.”701 În urma acestor lupte, catolicismul iese complet învins,
fiind aproape anihilat; episcopiile catolice au fost desfiinţate şi expropriate,

178

Da n i e l Ni ţ u l e s c u

mănăstirile închise, iar preoţii excluşi din multe aşezări. Succesul Reformei
în Transilvania a anihilat aproape complet catolicismul de aici, grupuri
sporadice reuşind să supravieţuiască în perioada 1556–1716, în zone mun‑
toase izolate.702
Ulterior, acest dezechilibru grav va fi în parte schimbat, iar catolicismul
va recâştiga o anumită influenţă.703 Reforma religioasă, care părea că se per‑
petuează sine die, graţie acestei toleranţe religioase propagate, s‑a mărginit
la cele patru religii recepte (acceptate, oficializate): luterană, calvină, uni‑
tariană şi catolică. Biserica Ortodoxă era doar tolerată. Aşadar, toleranţa
religioasă a Transilvaniei acelei vremi este o realitate de necontestat, însă,
aşa cum bine remarca Şerban Turcuş, „dar exploatată ca un clişeu van‑
dabil la exterior nu i se evidenţiază limitele în ceea ce priveşte ortodoxia
transilvană”.704
Nu putem trece mai departe fără să reiterăm, la unison cu Ioan-Aurel
Pop, actul de curaj şi sacrificiu al românilor, saşilor, secuilor, maghiarilor,
alături de celelalte popoare din răsăritul Europei: greci, bulgari, sârbi, alba‑
nezi, polonezi, croaţi, care luptând la marginile de răsărit ale Europei de
Sud-Est, ar fi contribuit la ridicarea splendorilor lumii occidentale, a acelei
civilizaţii devenite apoi model pentru o mare parte din omenire. Ele au
fost un fel de stavilă pentru occidentali, fiindcă oprindu-i pe pecenegi, pe
cumani, pe tătari, pe turci şi pe alţii în răsăritul Europei, care au putut avea
parte de vremuri ceva mai liniştite, au putut acumula bogăţii şi crea valori
deosebite.705 Aceste popoare, în toate aceste secole de rezistenţă, s‑au sacri‑
ficat, au fost sacrificate, depinde din ce unghi privim, pe altarul apărării
Europei, ceea ce s‑a răsfrânt apoi destul de puternic în conştiinţa colectivă
și în opinia publică: pe de o parte se simţeau „în calea tuturor răutăţilor”,
umilite şi marginalizate de lupte fără sfârşit, de pierderea periodică a avu‑
ţiei lor, de confruntarea cu sărăcia şi nesiguranţa, iar pe de altă parte aveau
convingerea că îndeplinesc un rol important, că apără nu doar ţara lor, ci şi
anumite valori ale „Republicii Creştine”, care coincideau atunci cu valorile
civilizaţiei europene.706

1.3. Unirea din 1600 în contextul autonomiei
Principatului Transilvaniei
Pentru că am celebrat Centenarul, nu putem să nu amintim că în acest
context al toleranţei religioase, al „calvino-turcismului” şi al autonomiei
principatelor s‑a realizat unirea, sau, mai potrivit, unificarea celor trei
principate. Pe 1 noiembrie 1559, Mihai Viteazul intră triumfător în Alba
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Iulia, oraşul care în 1918 a fost capitala Marii Uniri. Acesta se va implica
în promovarea drepturilor etnice şi confesionale ale românilor şi ale pre‑
oţilor care vor fi scutiţi de robota.707 Din această cauză şi altele care ţin de
xenofobie, ardelenii privilegiaţi s‑au declarat împotriva „Valahului”, nu atât
de mult din punct de vedere naţional, cât împotriva „Valahului” din punct
de vedere social:
Cu dispreţul pentru românul din Ardeal, care trecea acum asupra românu‑
lui de dincoace, acesta era sentimentul pe care l‑au avut magnaţii, nemeşii
Ardealului, faţă de Mihai, din cauza naţiunei pe care o reprezenta, dat fiind
că această naţiune era în legătură cu o inferioritate socială în Ardeal.708

Pe acest fond de circumstanţe geopolitice şi religioase, având sprijinul
împăratului Rudolf al II‑lea: „Eu, împăratul, rog pe Domnia Ta să nu laşi
într‑acel loc mai mulţi credincioşi, numai să laşi trei: greci (ortodocşi) şi
frânci (catolici) şi lotreni (luterani); numai să goneşti calvinii şi arianii
(unitarienii) şi să le iei biserica, să o dau unde vei vrea Domnia Ta”, a înce‑
tinit influenţa Reformei de tip calvin.709 Au fost aspru prigoniţi de Mihai
Viteazul calvinii, unitarienii şi sabatarienii. Un nobil din Satmar, pe nume
Toma Kendi, scria despre voievodul valah că „nu vrea cu niciun preţ să mai
îngăduie în ţară credinţa ariană (unitariană, n.a.), calvinistă sau iudaică
(sabatariană, n.a.), ci vrea să-i stârpească până la unul”. Faţă de evrei avea
aceleaşi simţăminte.710
Înainte de a ridica câteva problematici, pentru că unul dintre rolurile
cercetării este să formuleze întrebări noi care vor constitui nişe de studiu,
vom trece în revistă faptul că au existat şi alte personaje care din moti‑
vaţii şi ambiţii mai mult subiective au realizat, prin asumarea titlului de
domn al celor trei principate, unirea (unificarea) lor: Petru Rareş711 căruia
i‑a lipsit conştiinţa unirii; generalul italian Giovanni Batista Castaldo care
se autointitulează „Daciae Restitutori Optimo” (unificator al vechii Dacii)
şi Sigismund Bathory712 care a încheiat la Praga cu împăratul Rudolf un
tratat în care a solicitat să devină „principe al Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti – principe al Daciei”, ceea ce s‑a şi întâmplat. Adevărata idee de
unificare, care aparţine lui Mihai Viteazu, are loc tot în această perioadă.
Legendarul personaj a făcut diferenţa în privinţa unirii datorită conştiinţei
istorice de neam: „Trebuie remarcat în rest că în lipsa unei conştiinţe naţi‑
onale care nu s‑a format decât mai târziu, instinctul unităţii, mai mult sau
mai puţin, nu a lipsit cuceritorului Transilvaniei.”713 Indiferent dacă a fost
mai mult un act de cucerire714 decât unificare realizată pe fundamentul ideii
naţionale, deşi istoriografia ne demonstrează că această afirmaţie rămâne
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mai mult la nivelul de presupoziţie, merită să ne punem o serie de alte pro‑
blematici, chiar dacă nu avem, deocamdată, argumente suficiente. Aşadar,
au existat nişte factori favorizanţi ai acestei unificări precedate de cuce‑
riri, şi anume: autonomia şi cvasilibertatea principatelor române, sigur, în
schimbul plăţii jizyei (Transilvania nedevenind paşalâc, realitate care pre‑
supunea garnizoană otomană şi prezenţă pe teritoriul ei) şi independenţa
Transilvaniei de habsburgi, regiunea fiind folosită ca zonă de tampon între
Înalta Poartă şi lumea apuseană. Să ne amintim că dintre cele trei niveluri de
conducere otomană, paşalâc, raia şi principat autonom, Transilvania obţine
cel mai facil „jug otoman”. Nu cumva din alte raţiuni geopolitice Imperiul
Otoman a creat acest numitor comun şi circumstanţe favorizante ale aces‑
tei unificări temporare, precursoare a Unirii din 1918? Este posibil ca prin‑
cipatul să fi păstrat mai bine ideea de conştiinţă naţională. Este posibil oare,
mergând mai departe cu afimaţia lui Halil Inalcik – „Intervenţia otomană a
fost astfel un factor important nu numai în ascensiunea monarhiilor naţi‑
onale, cum s‑a întâmplat în Franţa, dar şi în ascensiunea protestantismului
în Europa” –, să ne întrebăm dacă nu cumva „flagelum Dei”, care a avut o
agendă de lucru total diferită de idealurile sau cuceririle lui Mihai Viteazu,
să fi favorizat câtuşi de puţin unificarea din 1600? Tashin Gemil este în
asentimentul lui Inalcik, susţinând următoarele: „În 1632, Francisc I soco‑
tea Imperiul Otoman drept unica putere garantă pentru existenţa statelor
europene”.715 Afirmăm din capul locului că incursiunile otomane nu sunt
„vinovate” de orice reuşită a confesiunilor protestante, a unirilor/unificări‑
lor sau a naşterii monarhiilor europene. Nu trebuie să le transformăm nici
într‑o marotă medievală şi nici în providenţa divină care a stat la baza ori‑
cărei realizări din acest timp. Cu toate acestea, suntem datori să ne punem
câteva întrebări, pe care, mai târziu, trebuie să le discutăm. Ştim foarte bine
că turcii nu-şi doreau încă o nouă putere, oricât de mică ar fi fost, în zonă,
dar nici ungurii, germanii sau polonezii. Să ne imaginăm care ar fi fost
soarta războaielor purtate de Mihai Viteazul în Transilvania şi în Moldova
dacă acolo ar fi fost cantonate oşti otomane. Gemil explică foarte clar evo‑
luţiile Ţărilor Române sub suzeranitatea otomană:
Încadrarea Transilvaniei sub aceeaşi suzeranitate otomană în care se aflau
şi celelalte două ţări româneşti – chiar dacă regimul impus acestora din
urmă era mult mai restrictiv decât statutul primeia – a contribuit efectiv la
cultivarea şi întărirea legăturilor organice dintre cele trei provincii istorice
româneşti. Distrugerea regatului ungar – prins în ciocnirea violentă, dintre
cele două imperii-colos, fiecare cu pretenţii de dominaţie mondială – a fost
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un factor cu consecinţe importante în perspectiva istoriei naţionale româ‑
neşti. Ţara Românească a fost astfel lipsită de elementul de bază al sistemu‑
lui său de alianţe potrivnic presiunii otomane, iar Transilvania a reuşit, în
aceste condiţii, să se desprindă din vechile structuri şi să-şi afirme propria
entitate politică (către care aspirase de atâta vreme), dar sub egidă otomană.
Datorită politicii favorabile Porţii promovată de Polonia în confruntarea
decisivă otomano-habsburgică pentru Ungaria, Moldova a rămas şi ea sin‑
gură în faţa loviturii sultanului. Izolată de habsbugi, ea a fost nevoită să
accepte condiţiile aranjamentului polono‑otoman, aranjament ce şi‑a pre‑
lungit valabilitatea până la marea luptă pentru libertate şi unitate condusă
de Mihai Viteazul. După dispariţia regatului ungar şi până la intervenţia
energică, în zona carpato-danubiană, a Imperiului Habsburgic, la sfârşi‑
tul secolului al XVII‑lea, şi a Rusiei, la începutul veacului următor, Ţările
Române au rămas, practic, lipsite de sistemul lor tradiţional de alianţe, de
natură să contracareze presiunea otomană. Reuşita politicii lor de supravie‑
ţuire statală şi de afirmare, în momentele propice, a năzuinţelor constante
către independenţă s‑a datorat în primul rând efortului lor propriu, depus
neîncetat cu un deosebit simţ al realităţii şi pe baza unităţii de acţiune din‑
tre ele. Aşadar, anii 1541-1638 nu reprezintă numai date de referinţă pentru
aprecierea evoluţiei raporturilor româno‑otomane, ci poartă şi semnificaţii
mai ample în perspectiva istoriei naţionale.716

Concluzii
Calvino-turcismul desemnează eminamente o relaţie bazată pe interese
mutuale (legitimare), deci, interese geostrategice şi geopolitice, şi anume:
Transilvania dorea să se dezvolte liberă de orice sarcină faţă de Imperiul
Habsburgic şi chiar faţă de Imperiul Otoman, căruia îi plătea jizya în
schimbul autonomiei acordate, în timp ce otomanii doreau ca Transilvania
să fie o zonă de „buffer” între Occident şi Orient. Ca atare, acele afinităţi
doctrinare dintre islam şi protestantism sunt mai degrabă pure coincidenţe,
generate de sursele revelaţiei fiecărei religii, sigur, care pot crea o anumită
„înfrăţire” la nivel spiritual şi nu numai. Este adevărat că acele afinităţi
doctrinare întrupate de sintagma „socianismo-turcismul”, ca de exemplu
negarea divinităţii lui Isus, pot confirma traseul diacronic al ambelor surse
de inspiraţie: iudaism – creştinism eretic (nestorianism, ebionism) – islam
– socianism (unitarianism). Dar, a afirma că protestantismul de tip calvin
sau unitarian este inspirat din islam şi viceversa nu poate fi sustenabil nici
din punct de vedere religios şi nici istoric.
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Sub aceste auspicii stranii ale istoriei, pe care unii le atribuie intervenţiei
divine, ceea ce nu poate fi demonstrat, însă nici exclus, s‑au consumat două
dintre cele mai importante evenimente ale istoriei noastre: decretarea tole‑
ranţei religioase, de care trebuie să ţinem cont astăzi mai mult ca oricând,
la mai mult de o sută de ani de la Marea Unire, respectând dreptul minori‑
tăţilor religioase, şi Unirea de la 1600.

2. Imagologie artistică – covoarele otomane din
Transilvania – simbol al „calvino-turcismului”717
2.1. Introducere. Condiţii favorizante şi tipuri de covoare
Unul dintre cele mai importante evenimente care a avut repercusi‑
uni profunde asupra Transilvaniei a fost Reforma Protestantă, făcând
din aceasta un leagăn al diversităţii religioase. Interferenţele dintre cele
două lumi şi religii le putem observa şi la nivelul imagologiei artistice.718
Contactul cu Celălalt s‑a manifestat şi la nivelul schimbului artistic. Deşi
iconoclasmul este una dintre punţile dogmatice comune între cele două
entităţi religioase, merită analizat modul în care cei doi poli religioşi s‑au
întâlnit. Această confluenţă a alterităţii a însemnat cel puţin un dialog cul‑
tural şi etnic.
Otomanii au trimis transilvănenilor, ca însemn al agregării lor margi‑
nale la politica Imperiului, ahdname (capitulaţii) şi însemne precum: pan‑
carte, buzdugane şi caftane cusute cu fir de aur şi mătase, dar şi alte obiecte
cum ar fi covoarele otomane, care comunicau într‑un mod simbolic supe‑
rioritatea dăruitorului în faţa primitorului.719 Potrivit lui Stefano Ionescu,
covoarele turceşti au pătruns în lăcaşurile de cult graţie acestei diversităţi
religioase, a dominaţiei otomane şi a schimburilor culturale.720
Acelaşi autor susţine că în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara au
început să pătrundă covoarele otomane în Transilvania.721
Începuturile apariţiei covoarelor otomane în Transilvania coincid cu peri‑
oada de gândire şi spiritul scolastic, caracterizat de o moralitate severă, de o
religiozitate puternică, aproape ascetică. Această atitudine nu permitea afi‑
şarea obiectelor de lux, căci aici este greu de presupus că, la început, covoa‑
rele erau prezente şi în casele cetăţenilor. Mai târziu, după secolul al XV‑lea,
spiritul transilvan a fost marcat de un concept filozofic-moral propriu care
a dat naştere unui nou tip de cetăţean burghez, umanist, cu interese legate
de casa şi mobilierul său.722
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În 1456, sultanul Mahomed al II‑lea a acordat comercianţilor moldavi
permisiunea de a ajunge la Constantinopol şi conducătorului valah Basarab
I dreptul de tranzit pentru mărfurile turceşti care trebuiau să ajungă în
Braşov. De fapt, primul document vamal recunoscut care menţionează
covoarele datează din 1480–81 şi face referire la Endres, negustorul de piele
care a cumpărat un covor din Moldova: „Broleders Endres adportavit de
moldavie terra… item tapet 1”.723
Datorită unui complex de factori de natură geografică şi istorică,
Transilvania a avut importante relaţii comerciale cu Imperiul Otoman.
Bunurile de origine otomană au ajuns aici graţie comerţului, Transilvania
fiind, de altfel, şi un punct de tranzit al lor spre Occident. Cu toate acestea,
afirmă acelaşi Stefano Ionescu, nu aceasta este cauza fenomenului eclectic
de acumulare şi conservare a covoarelor turceşti din Transilvania, ci mijlo‑
cul prin care regiunea vine în contact cu aceste produse textile produse de
o altă cultură.724 Argumentele acestei afirmaţii sunt celelalte regiuni vecine,
la nord sau la sud de Dunăre, care, deşi au cunoscut acelaşi comerţ şi au
intrat în contact cu Imperiul Otoman, totuşi, în niciuna din ele nu a existat
un fenomen similar cu miracolul transilvănean, chiar dacă covoarele ori‑
entale erau cu siguranţă apreciate. Doar în Ungaria, cu care Transilvania a
convieţuit o lungă perioadă istorică, covoarele otomane pot fi găsite într‑un
număr relevant.725
În perioada în care a domnit principele Gheorghe Rakoczi (1630–1648),
Principatul Transilvaniei a avut o orientare politica alternativă, oscilând
între habsburgi şi otomani. Ca semn al supunerii turcilor, principele a
ordonat deschiderea unei companii comerciale levantine la Sibiu. O altă
companie similară a fost deschisă la Braşov. În timpul războiului oto‑
mano‑austriac din secolul al XVIII‑lea, aceste companii au intrat în declin,
transilvănenii adoptând moda vieneză.726
Denumirea de covor transilvănean este folosită ca termen de conveni‑
enţă pentru a desemna un patrimoniu cultural al covoarelor islamice din
secolele XV-XVII, în special de origine otomană, care au fost păstrate în
bisericile transilvănene. Deşi majoritatea covoarelor au decorat biserici
luterane din Transilvania, astfel de exemplare împodobeau şi biserici cal‑
vine din Ungaria, regiunea Borsod.727
Totalul covoarelor din Transilvania constituie una dintre cele mai mari
colecţii de covoare anatolice otomane în afara lumii islamice (sud-estul
Europei).728 Cea mai mare colecţie de covoare otomane este expusă în
muzeul Topkapi din Istanbul.729 Aceste covoare demonstrează, încă o dată,
nu doar apropierea geografică dintre cele două ţări, Transilvania fiind la
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confluenţa dintre Occident şi Orient, ci şi expresia unei bune colaborări
dintre ele. Ele au ajuns aici ca urmare a comerţului direct cu turcii, între
mijlocul secolului al XV‑lea şi sfârşitul secolului al XVIII‑lea.730
Enumerăm mai jos câteva tipuri de covoare otomane: Covor
„Ghirlandaio” – Anatolia de Vest, mijlocul secolului al XV‑lea, Biserica
Evanghelică Hălchiu; Covor Ushak „cu stea” – Anatolia de Vest, sfârşi‑
tul secolului al XVI‑lea, Biserica Neagră, Braşov; Covor „Lotto” – Ushak,
Anatolia de Vest, a doua jumătate a secolului al XVI‑lea, provine de la
Biserica Evanghelică din Sânpetru; Covor „de Transilvania” cu şase coloane
– Anatolia de Vest, a doua jumătate a secolului al XVII‑lea, Biserica Neagră,
Braşov. Colecţia din Biserica Neagră numără 156 de exemplare.731 Se
numără printre cele mai frumoase piese de acest gen din lume. Multe din‑
tre covoarele ce aparţin Bisericii Negre sunt cu nişă dublă. Unele covoare
sunt decorate cu motiv de scorpion, de pasăre, pentru altele recurgându-se
la motive florale stilizate.732
Coloanele ce delimitează nişa centrală sunt dublate de o serie de flori
delicate. La vârful şi la baza nişei apar garoafe mari cu un desen detaliat.
Bordura este alcătuită dintr‑un spectaculos meandru cu garoafe şi lalele,
tipice stilului otoman (florile sau meandrul cu flori?); Covor de rugăciune
„Chintaman” – Selendi, Anatolia de Vest, începutul secolului al XVII‑lea,
Biserica Sfânta Margareta, Mediaş etc.

2.2. Ipoteze cu privire la existenţa covoarelor
otomane în Transilvania
În încercarea de a explica pătrunderea şi conservarea unui număr atât
de impresionant de covoare pe teritoriul Transilvaniei, au fost formulate un
număr de teorii, mai mult ipoteze de lucru, enumerate sintetic de Stefano
Ionescu:733
Prima ipoteză este cea conform căreia covoarele otomane provin din con‑
tribuţia directă a turcilor. Sultanii, având în vedere aprecierea transilvăne‑
nilor pentru covoarele turceşti, ar fi trimis atât de multe daruri de acest
fel cetăţenilor sau unor personalităţi importante, cu intenţia de primi spri‑
jin din Transilvania. Deşi documentele din epocă fac referire la covoarele
donate în 1538 de sultanul Soliman către oraşele Sighişoara şi Braşov, acest
episod izolat nu este suficient pentru a explica un fenomen de o asemenea
amplitudine. Nu cunoaştem sursa utilizată de T.H. Turkhan, potrivit căreia
Soliman Magnificul ar fi donat 2000 de covoare bisericilor din Transilvania
şi din Ungaria, în semn de respect faţă de creştini. Însă numărul de covoare
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pare oricum exagerat şi nu explică prezenţa masivă a exemplarelor din anii
ce au urmat.734

O altă teorie nesustenabilă este aceea a lui Andre Ferrier care afirma:
„Covoarele Transilvaniei au fost confecţionate cu intenţia de a fi ţinute în
biserici ... sau au fost abandonate de demnitarii turci la momentul retrage‑
rii din 1718 şi păstrate în biserici ca trofee”.735 Turcii erau cunoscuţi pen‑
tru toleranţa religioasă şi, ca atare, nu este plauzibilă ipoteza unei ingerinţe
directe care ar fi impus conservarea şi afişarea acestor covoare în lăcaşurile
protestante de cult. Pe de altă parte, transformarea Transilvaniei din prin‑
cipat în provincie a Imperiului Habsburgic avusese loc cu două decenii în
urmă, în 1691. Ipoteza conform căreia aceste covoare ar fi fost un tribut sau
un cadou de la comercianţi nu apare în niciun fel de document. Era cunos‑
cut faptul că negustorii plăteau taxe vamale, uneori echivalate în covoare
către municipalităţile Braşov şi Sibiu, şi nicidecum bisericilor. După cum
vom observa în continuare, covoarele au intrat în patrimoniul bisericilor ca
rezultat al donaţiilor, al testamentelor enoriaşilor şi ale breslei meşterilor,
existând şi dovada înregistrării donatorilor.736
O altă supoziţie mult discutată, promovată prima oare de Bode, este că o
parte din covoarele care au supravieţuit în Transilvania ar aparţine unei linii
de producţie extra‑anatolică, provenind din Turcia europeană (Rumelia).
Cel mai convingător adept al acestei teorii a fost ilustrul specialist american
C.G. Ellis care a continuat să o susţină atunci când aproape toată lumea a
considerat că este depăşită. Ea a ajuns la concluzia că ele au fost ţesute în
Transilvania, Valahia şi Turcia europeană. Dacă în Transilvania, unde era
din abundenţă lână, dar de o calitate diferită de cea anatoliană, existase o
producţie locală de covoare, acest lucru ar fi fost cu siguranţă menţionat în
documentele vremii care ne oferă date precise despre toate breslele meş‑
teşugarilor. Nici pe covoare nu există vreo informaţie care să ateste acest
lucru. În acelaşi timp, nu găsim nicio referinţă cu privire la ateliere de lucru
specializate în covoare înnodate, nici măcar în celelalte provincii româ‑
neşti. Datele referitoare la zonele balcanice de la sud de Dunăre privesc o
perioadă destul de târzie (după 1727) şi nu pot explica prezenţa masivă în
Transilvania a exemplarelor anilor 1500 şi 1600. În regiunile care compun
România de astăzi nu s‑au păstrat covoare autohtone înainte de 1800. Toate
ornamentele prezente în arta populară a României se bazează pe un limbaj
cultural diferit, bine reprezentat în muzeele etnografice din Transilvania,
Valahia şi Moldova. Un alt număr de exponate asemănătoare, majoritatea
datate după 1800, aparţin altor regiuni: Oltenia, Banat, Maramureş etc. La
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fel de neîntemeiată şi fără dovezi documentare este şi a doua ipoteză, care
afirmă că aceste covorare ar fi fost ţesute în atelierele ridicate de turci la
nord sau la sud de Dunăre.
Finalmente, ultima teorie este aceea conform căreia armenii stabiliţi în
Transilvania sunt autorii acestor piese, neglijând faptul că aceştia s‑au sta‑
bilit relativ târziu aici, la finele anilor 1600. Abia la sfîrşitul anilor 1800
această minoritate va avea grijă de ţesut și de producerea covoarelor înno‑
date.737 Nicio teorie nu s‑a dovedit completă în explicarea acestui fascinant
fenomen cultural.738

2.3. Covoarele otomane: între scopuri
utilitare, culturale şi religioase
Pentru că Reforma Protestantă a scos icoanele şi altarele din spaţiul cul‑
tic, se presupune că aceste covoare otomane, mult mai simple din punct
de vedere estetic, au preluat, într‑un anumit sens, această funcţie orna‑
mentală.739 Islamul se întâlneşte cu Reforma la convergenţa iconoclastă.
Coranul a înlocuit reprezentarea grafică a lui Dumnezeu sau a sfinţilor cu
motive florale, sau, spre exemplu, pe unele covoare otomane, cu motive din
regnul animal (scorpion, pasăre).
Covoarele otomane erau folosite fie în scop utilitar, precum decorarea
pereţilor, a paturilor, a meselor, a sicrielor şi a defuncţilor, şi rareori pentru
a acoperi podelele, fie ca daruri către regii Ungariei, voievozii Transilvaniei
sau către unii cetăţeni de vază ai oraşului, aşa cum se găsesc în alte oraşe
ale Transilvaniei. În realitate, multe au urme de cerneală, dovadă ca au fost
folosite pentru a acoperi mesele, cu precădere în birourile notariale.740 Spre
deosebire de ţările occidentale, unde covoarele reprezentau apanajul aris‑
tocraţiei şi al clerului, în Transilvania, atât patricianul, cât şi cetăţenii care
depăşeau un anumit standard social aveau covoare turceşti. Rolul conferit
de saşi covoarelor turceşti a fost mult mai mare decât cel strict de uz caznic,
şi anume, ele confirmau statutul social, prestigiul şi opulenţa proprietarului
în diferite ocazii publice. O renumită personalitate a clerului din secolul al
XVI‑lea, Damasus Dürr, relatează, într‑una din scrierile sale, că în timpul
vizitelor voievozilor din Transilvania, casele oraşelor erau împodobite cu
covoare, ca un semn de respect.741
Doar în Braşov, în perioada 1500–1700 mai mult de 1000 de covoare
au fost folosite ca daruri. Ele marcau locul din biserică al personalităţilor
publice sau al unor persoane care aparţineau diferitelor bresle. Covoarele
erau folosite pentru a confirma statutul social al deţinătorului, însă
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rapoartele confirmă faptul că ele erau şi obiecte de artă şi frumuseţe. În
ţările răsăritene, aceste covoare decorative aveau valoare de simbol în pri‑
mării şi în biserici, afirmând statutul cuiva.742
Un număr mare de surse documentare confirmă faptul că schimburile
comerciale dintre Transilvania şi Imperiul Otoman, care au durat mai mult
de trei secole, de la sfârşitul secolului al XV‑lea până la sfârşitul secolului
al XVIII‑lea, au fost principala cale prin care covoarele turceşti au ajuns în
această regiune. Documentaţia fragmentată nu ne permite reconstituirea
dimensiunii exacte a acestui fenomen, atât în ansamblu, cât şi în funcţie
de fazele sale diferite. Este posibil ca, de‑a lungul secolelor, câteva mii de
covoare turceşti să treacă prin Transilvania, o parte din ele rămânând pe
aceste meleaguri.743
Comercianţii români din Moldova şi Valahia, saşii şi românii din Sibiu
şi Braşov, maghiarii din Cluj, precum şi comercianţii greci care s‑au stabilit
aici au fost implicaţi în comerţul dintre Transilvania şi Imperiul Otoman.
Importanţa fiecărui grup a fost diferită în funcţie de diferitele faze ale
comerţului anterior. În plus, în unele cazuri, emisarii unor personalităţi
importante, aflaţi într‑o misiune la Constantinopol, trebuiau să aducă îna‑
poi covoare valoroase. Comerţul nu este suficient pentru a explica de ce un
astfel de număr mare de covoare a fost păstrat în Transilvania până în pre‑
zent. Acest fenomen îşi are resorturile în anumite condiţii speciale legate de
funcţiile şi aprecierile de care se bucurau covoarele din Transilvania, dar,
mai presus de toate, în intrarea acestor artefacte orientale în patrimoniul
Bisericii Evanghelice din comunitatea săsească.744

Concluzii
Aceste covoare transilvane şi covoarele de rugăciune islamică au fost
considerate identice, fapt ce a constituit subiecul unor dispute şi speculaţii
academice. Într‑adevăr, mai multe dintre ele au inscripţionate mesaje cali‑
grafice ale unor rugăciuni în arabă. Fiind conştienţi de acest lucru, sultanul
Ahemd I, în 1610, a emis o fatwa prin care interzicea vânzarea covoarelor
cu reprezentări ale mihrabului sau ale kaabei. Covoarele cu inscripţii reli‑
gioase erau mai groase, aşadar, mai valoroase, drept pentru care, în urma
marelui incendiu din Braşov (1689), care a distrus şi o parte din Biserica
Neagră, acestea au fost valorificate. În anumite biserici, ca să încapă în
stranele înguste, covoarele erau tăiate pe lungime, ceea ce ne demon‑
strează că nu erau chiar atât de apreciate.745 Valoarea ornamentală a acestor
bunuri de lux se pare că a contat în împodobirea bisericilor protestante
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din Transilvania cu aceste covoare otomane. Ferenc Batari îl contrazice pe
J. de Vegh care publică în 1925 studiul Tapis Turcs Provenant des Eglises
et Collections de Transylvanie. Acesta din urmă susţine că aceste covoare
otomane din bisericile protestante transilvănene sunt o imitare a practi‑
cii religioase otomane, însă realitatea este că acestea, chiar dacă împodo‑
beau bisericile, casele patricienilor şi ale nobililor, împlineau doar o funcţie
ornamentală.746
Stefano Ionescu este de părere că, cel mai probabil, deţinătorii de
covoare otomane nu înţelegeau mare lucru din contextul lor religios,
ţesând propriul lor context cultural.747 Cu toate acestea, covoarele otomane
din Transilvania întăresc, într‑o oarecare măsură, sintagma „calvino-tur‑
cismului”, în sensul ei mai extins. Istoria covoarelor anatoliene, conservate
în calitate de opere de artă, este de natură a oferi o imagine corectă despre
dialogul interetnic, intercultural şi chiar interconfesional, care constituie o
trăsătură particulară a Transilvaniei până în zilele noastre.

3. Graniţele estice ale Reformei şi Islamul
Pe 3 august 1549, pastorul protestant Imre Szigeti îi scria din Ungaria lui
Matthias Flacius, profesor de limba ebraică la universitatea lui Luther din
Wittenberg. El descria condiţiile din parohia sa din Tolna: „Oamenii simpli
sunt împărţiţi. Unii aderă la Hristos, alţii îl apără pe papă până în pânzele
albe. Am avut multe bătălii de purtat, Domnul a intervenit miraculos prin
conducătorii turci, agenţii miracolului divin. Şi pentru că guvernatorii sunt
şi juriştii lor, pe care îi numesc kadi, sunt mult mai binevoitori faţă de noi
decât faţă de alţii.” Lumea lui Szigeti era o lume cu susul în jos: papa este
aşezat în antiteză cu Hristos, iar protestanţii primeau protecţie din partea
„păgânului”, fapt pentru care îi mulţumeau lui Dumnezeu.748
În 1527, doi pastori luterani au fost executaţi de noul rege ungar Janos
Zapolya, cel mai probabil din cauza participării lor într‑o revoltă a mineri‑
lor. Luteranismul a câştigat teren în Imperiul Habsburgic şi în ţările vorbi‑
toare de slavă, în timp ce calvinismul a prevalat, înlocuind luteranismul în
ţările ocupate de turci.
Transilvania, care aparţinuse Ungariei, a fost recunoscută ca entitate
politică autonomă, devenind o zonă eterogenă din punct de vedere reli‑
gios: catolici, calvinişti, unitarieni, luterani şi ortodocşi toleraţi. În „Polonia
mare”, la vest de Vistula, domina luteranismul, iar în „Polonia mică”, la est
de Vistula şi nord de Munţii Carpaţi, calvinismul era la putere. La fel ca în
Ungaria, cazurile de persecuţie au fost o raritate, aşa cum s‑a întâmplat în
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1539, în Cracovia, unde o femeie de 80 de ani a fost arsă pe rug. Avântul
protestant a prins aripi odată cu aderarea la luteranism a cavalerilor teutoni
în 1525 şi secularizarea principatului lor. Sosirea în 1548 a fraţilor moravi
a adus o nouă reînsufleţire mişcării protestante. Fugind de persecuţia din
Italia, Lelio Sozzini sau Socinus a creat o utopie ecleziastică în Racau, fapt
ce a dus la confruntarea cu calviniştii (era timpul în care Calvin îl executa
pe antitrinitarianul spaniol Michael Servetus). Această stare a condus la
exodul în masă a unitarienilor din Polonia spre Transilvania, unde a deve‑
nit o religie receptă. În Dieta din Polonia 58 de senatori erau protestanţi. În
anii 1550–1560 o şesime din parohiile catolice au trecut la protestantism,
iar 2000 de biserici catolice au fost transformate în biserici protestante.749
În 1573, la Varşovia a fost emis un edict al înfrăţirii spirituale dintre cal‑
vinii, luteranii şi fraţii boemi din Polonia, urmând modelul transilvănean
din 1571. Aceasta fiind realitatea, Reforma avea mult mai mult succes în
zona estică decât în cea occidentală a Europei, extinzându-şi permanent
graniţele spre zonele aflate sub suzeranitatea otomană. Toleranţa religioasă
a fost decretată în Transilvania şi în Polonia, toleranţă de care au luat act şi
autorităţile otomane, în timp ce în Parisul anticalvinist avea loc masacrul
din Noaptea Sfântului Bartolomeu (1572), iar în Germania confesiunii hel‑
vetice i‑a fost refuzată recunoaşterea oficială până la Pacea de la Westfalia
(1648). Armatele germano-spaniole ale Sfântului Imperiu Roman, merce‑
narii spanioli şi soldaţii francezi au arătat mai puţină toleranţă decât ieni‑
cerii şi spahii sultanului otoman.
În timpul sărbătorii lui Ioan Botezătorul (29 august 1548), pârcălabul de
Tolna, care purta titlul de stăpân, a mers la Buda cu o mare sumă de bani,
pe care să o ofere reprezentantului sultanului în schimbul capului sau al exi‑
lării mele. Dar nu a putut obţine nimic pentru că, în acelaşi timp, mai mulţi
oameni temători de Dumnezeu au prezentat cazul meu înaintea şefului inten‑
dent al Paşei. Şi, când în final, acesta a înţeles problema, cu greu s‑a stăpânit
să nu‑l strângă de gât pe cel care dorea moartea mea. Mai mult decât atât,
acesta a dat porunci cu privire la predicarea credinţei inventată de Luther,
care să fie liberă a fi predicată oriunde, oricui vrea să o audă, liber şi fără
frică, ca toţi ungurii şi slavii care doresc să o audă să fie în stare să asculte şi
să primească Cuvântul lui Dumnezeu fără frică sau vreun alt pericol. Pentru
că, spuneau turcii, aceasta este adevărata credinţă şi religie creştină. De ase‑
menea, Evanghelia putea fi liber predicată creştinilor din Buda.750

La 32 de ani de la afişarea Celor 95 de teze, luteranii din Germania
aveau încă probleme serioase cu recunoaşterea oficială, în timp ce „păgânii
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turci” le ofereau lecţii de toleranţă. În anii 1550–1570, toate disputele din‑
tre catolicii şi protestanţii din Ungaria aveau loc sub auspiciile otomane,
tocmai pentru a asigura protecţia minoritarilor. În oraşul Koros, din cauza
unei abominaţiuni comise de către catolici, care au auncat un câine mort
peste altarul capelei prostestante, capelă lipită de biserica romană, mai
mulți adepți ai papei au aderat la luteranism. De ce otomanii au susţinut
cauza protestantă?751 În primul rând aveau un duşman comun – Sfântul
Imperiu Roman de Apus. În al doilea rând, protestanţii nu aveau dorinţe
de extindere precum catolicii. Musulmanii se simţeau mult mai conforta‑
bil într‑o biserică protestantă simplă decât într‑o catedrală catolică plină
de statui, chipuri şi morminte. Islamul şi calvinismul semănau foarte mult
în ce priveşte atitudinea iconoclastă şi în austeritatea cu privire la artele
plastice. Din punct de vedere docrinar, predestinaţia calvină semăna cu kis‑
met, soarta predestinată din teologia musulmană. Punctul comun pe care îl
aveau cu unitarienii era acceptarea lui Isus ca un mare lider moral şi profet,
respingându-I divinitatea. Trebuie amintit faptul că mulţi dintre demnitarii
şi administratorii otomani erau creştini disidenţi renegaţi, majoritatea foşti
catolici sau ortodocşi din estul Europei. Ei încercau să-și liniștească con‑
ştiinţa manifestând favoare unei biserici creştine care rupsese legătura cu
Roma, așa cum au făcut‑o și ei. Rapoartele protestante din acea vreme con‑
firmă faptul că frecventarea bisericii de către renegaţi, până la momentul
servirii împărtăşaniei, era un lucru normal. Mai exista şi un foarte impor‑
tant interes economic la mijloc. Deoarece episcopii catolici deţineau de
facto terenuri foarte întinse, turcii doreau înlocuirea lor cu protestanţii care
nu puneau nicio condiţie.752
Într‑o scrisoare trimisă reginei Maria753, văduva regelui Ungariei, Luther
îi blama pe catolici din cauza cărora turcii şi‑au extins stăpânirea în Europa.
Susţinătorii lui au dezvoltat această temă, adăugând şi persecuţia protestan‑
ţilor la inculparea catolicilor. Protestanţii maghiari îi priveau pe turci ca pe
instrumentul povidenţei divine hărăzit pentru a pedepsi aspru prinţii anti‑
protestanţi. Peter Milius-Juhasz (1536–1572), unul dintre primii organiza‑
tori ai Reformei din Ungaria, îi compara pe turci cu regele Iehu din Biblie
(2 Regi 10:28). Turcii au devenit „biciul lui Dumnezeu” pentru „preoţii lui
Baal”, alungând din ţară „idolii, altarele, chipurile, veşmintele şi călugării
adulteri”.754 Pentru că Ungaria devenise în mare parte reformată, înlocuind
religia catolică, calvinii au devenit principalii beneficiari ai simpatiei şi pro‑
tecţiei turcilor. Graţie turcilor, calvinii maghiari s‑au bucurat de libertate
religioasă şi de închinare, au obţinut biserici şi au împrumutat pastori din
teritoriile neocupate de turci (Debrecen), dar care plăteau jizya. Unii dintre
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liderii timpurii ai Reformei erau convinşi că datorită bunelor relaţii dintre
protestanţi şi musulmani trebuie să existe o cale pentru a extinde lucra‑
rea în Balcani, chiar până la Istanbul, unde chiar şi unii dintre turci se vor
converti la protestantism. În tonul acesta îi scria Sigismund Gyulai-Torda
lui Melanchthon pe 25 decembrie 1545 şi Janos Fejertoi lui Bullinger pe
26 martie 1551.755 Extrem de rare au fost incursiunile misionare, de exem‑
plu cea mai sudică zonă a Europei Centrale atinse de Evanghelie fiind râul
Sava. Planurile misionare erau mai degrabă un vis al unei nopţi de vară.
Pentru a avea o imagine cât mai echilibrată a politicii otmane în acestă
zonă, trebuie să amintim faptul că autorităţile otomane au condus şi cu mână
de fier pe supuşii protestanţi, fără să mai vorbim de catolici. Un prim docu‑
ment care atestă acest fapt este epistola „Idea Christianorum Hungarorum”,
scrisă în 1613 de profesorul Paul Thuri, conducătorul faimoasei şcoli refor‑
mate din Tolna. Scopul acestei scrisori a fost de a trasmite fraţilor protes‑
tanţi care trăiau sub auspiciile Imperiului Habsburgic rapoarte despre viaţa
insuportabilă pe care o aveau protestanţii sub jugul otoman. Profesorul
vorbeşte în culori sumbre despre dorinţa turcilor de a converti întreaga
lume. Disputa dintre un turc şi un protestant se termină fie prin moartea
celui din urmă, fie prin alegerea de a fi circumcis. Thuri povesteşte cum un
pastor luteran, care întreţinea musulmani neinvitaţi în casa sa, a fost înşe‑
lat în schimbul dintre pălăria sa şi un turban. În timp ce era îmbrăcat cu
turbanul, vizitatorii nepoftiţi l‑au împresurat pe pastor, şi ameninţându‑l
că‑l ard de viu, l‑au forţat să se circumcidă. Din această cauză nu şi‑a mai
putut deservi biserica şi a fost numit ofiţer de jandarmerie în oraşul său
natal. Thuri merge mai departe şi spune că ceremonia de convertire la
islam presupunea aruncarea cu pietre şi scuiparea bisercii din care făcea
parte. Construirea unei noi biserici era permisă doar folosind paiele sau
stuful ca materiale de construcţie, fără a-i pune o clopotniţă sau un ceas.
Pastorii protestanţi trebuiau să suporte atacurile turcilor în cazul în care
aceştia pierdeau o luptă. Pastorii erau vinovaţi de eşecul turcilor, deoarece
rugăciunile lor ostile s‑au înălţat împotriva lor. Din cauza acestei acuzaţii,
episcopul reformat Mihaly Sztarai (?–1575) a fost dus cu mâinile la ceafă
de trei ori la eşafod, aşteptând să fie decapitat. Pentru acuzaţii mai uşoare,
alţi slujitori au fost bătuţi cu picioarele până când nu le‑a mai rămas piele
pe talpa picioarelor. Thuri afirmă că nu trece o zi fără să se întâmple astfel
de lucruri: „nu există vreun slujitor al bisercii care să nu fi păţit aşa ceva”.
Pe lângă violenţa pe care le‑o administra, turcii erau şi foarte afemeiaţi.
Femeile virtuoase, mai ales printre cele văduve, erau foarte rare. Unei femei
creştine care trecea prin patul unui turc îi era interzis să se căsătorească
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cu maghiarii. Turcii considerau un sacrilegiu botezul unui prunc de parte
bărbătească născut dintr‑o mamă creştină; pentru astfel de fapte, părinţii
şi nou botezatul aveau de suferit pedepse cumplite. Unele femei creştine îşi
părăseau soţii pentru turci, care le luau şi până la Istanbul pentru a le naşte
copii.756
Cum reuşim să-i înţelegem mai bine pe aceşti turci controversaţi? Pe de
o parte, ei păreau drept protectori ai creştinilor, pe de altă parte, martori
protestanţi precum Thuri îi descriu ca pe nişte persecutori.
Originea lor este într‑o mare măsură obscură. Limba turcă aparţine
familiei altaice, din care face parte mongola şi tunguza, strămoşii manciu‑
rienilor. Potrivit istoricului genetician Cyril Darlington, identitatea etnică
a turcilor a fost rezultatul migraţiei vestice în timpul căreia nomazii asia‑
tici s‑au amestecat cu triburile ariene, mutându-se spre est în Persia şi în
India. Migrarea turcilor în Asia Minor dinspre hotarele Imperiului Chinez
a fost declanşată şi menţinută de ariergarda atacurilor mongoleze. Declinul
perşilor, al arabilor şi al bizantinilor a însemnat un stimulent serios pentru
ascendentul turcilor. De la perşi și‑au însușit credinţa musulmană la înce‑
putul secolului X, de la califii abbasizi ai Bagdadului, pe care l‑au cucerit
în 1055, au învățat zelul de conchistadori. De la bizantinii cuceriţi în 1453
ei au moştenit instituţiile şi managementul afacerilor de stat, dar şi spa‑
ţiul de manevră pentru lansarea expansiunii în Europa. În 1526 au zdrobit
armatele ungare, ajungând în 1529 până la porţile Vienei. Pentru 500 de
ani au staţionat în Balcani, la sud de Dunăre, conducând populaţiile orto‑
doxe, aici unde intră în contact cu protestantismul. În ciuda faptului că din
Divanul de la Istanbul făceau parte o majoritate de vizieri creştini convertiţi
la islam la vârstă adultă sau prin educaţia sistemului devshirme, populaţia
creştină, fie că vorbim de ortodocşi, catolici sau protestanţi, rămânea tot
raia în ochii turcilor (tc. raya = vite, bovine). Puteau să pască liniştiţi în
păşunile lor atâta vreme cât ofereau birul în bani şi în „copii de suflet pen‑
tru Allah”. Szigeti vede mâna Domnului în conducerea otomană, în timp ce
Thuri vede „cornul cel mic” în acţiune. Este posibil ca scrisoarea lui Szigeti
(1549) să fi avut şi o componentă diplomatică adresată prinţilor catolici
care conduceau şi credincioşilor protestanţi din landurile lor. Scrisoarea le
atragea atenţia că ar o mare rușine ca nişte prinţi creştini să fie mai puţini
toleranţi decât paşalele musulmane ale sultanului.757
Idea Christianorum Hungarorum (1613) a fost diseminată de protestanţi
care trăiau sub auspiciile Imperiului Habsburgic într‑un context politic
diferit, undeva în Slovacia de astăzi. Scopul ei era să-i înfiereze stereotipic
pe turci în vederea declanşării unei rezistenţe acerbe. Acum când Războiul
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de 30 de ani era foarte aproape, explicaţiile sunt mai mult de natură geo‑
politică: Gabriel Bethlen, noul prinţ maghiar al Transilvaniei, era supusul
turcilor şi un potenţial aliat al forţelor protestante cehe care s‑au răsculat
împotriva Sfântului Imperiu. Protestanţii boemi erau deja în negocieri cu
Anglia. Mesajul scrisorii este clar: mai bine acceptaţi „tolerenţa” autori‑
tăţilor imperiale catolice decât să vă plecaţi capul sub jugul atrocităţilor
otomane!758 Observăm ce prevalenţă aveau „fake news‑urile” vremii! Sigur,
turcii nu au fost „uşă de biserică”, însă nici demonii eliberaţi din adâncuri,
cum nici catolicii nu le‑au fost nicidecum superiori în materie de liber‑
tăţi fundamentale. În orice caz, având în vedere termenii de comparaţie,
sorgintea şi iluminarea fiecărei părţi, putem face apel din nou la expre‑
sia născută din obida creştinilor minoritari: „mai bine turbanul otoman
decât tiara papei”. Un document datat în 1582 relatează o interesantă anec‑
dotă, un caz eclatant despre viaţa reformatorului maghiar Matthias DevayBiro (1500?–1545), care după ce s‑a întors de la studiile din Wittenberg,
a fost arestat de regele catolic. A fost aruncat în temniţa din Buda, acolo
unde, alături de alţi deţinuţi, îşi aştepta pedeapsa cu moartea. El împăr‑
ţea celula cu fierarul regelui, care, dintr‑o greşeală, a rănit piciorul unuia
dintre caii regali. Dacă armăsarul avea să se facă bine, fierarul urma să fie
eliberat, altminteri avea să fie ucis. Cei doi au petrecut multe zile în celula
singuratică, prilej folosit de reformator pentru a-i împărtăşi vestea bună a
Evangheliei. Într‑o zi, fierarul primi vestea cea bună, calul nu mai şchio‑
păta, aşa că era liber. Pentru Devay-Biro veştile erau dintre cele mai rele –
moartea prin arderea pe rug! Fierarul a spus regelui şi tuturor că el a accep‑
tat credinţa protestantă şi, refuzând eliberarea, dorea să moară împreună
cu profesorul său. Impresionat de devoţiunea meşterului fierar (şi probabil
de faptul că Biro era aşteptat de turci), regele catolic Zapolya i‑a eliberat pe
amândoi.759 Dieta germană a votat o suprataxă numită Turkenhilfen (taxă
împotriva turcilor), pentru a estompa atacurile otomane şi a-i ţine pe aceş‑
tia dincolo de porţile Vienei.
La graniţa dintre Est şi Vest, dintre Imperiul Roman de Apus şi Europa
Centrală şi de Est controlată de turci, acolo unde era „ţara nimănui”, au
apărut haiducii balcanici de tip „Robin Hood”, mai întâi în Serbia, apoi
în Ungaria. Aceşti şerbi ortodocşi îi jefuiau pe bogaţi pentru a împărţi cu
săracii şi se răzbunau pe cotropitorii turci. Victoria liderului calvin Istvan
Bocskai împotriva forţelor habsburgice (1557–1606) a fost asigurată dato‑
rită celor 3000 de haiduci care i s‑au alăturat.
Odată cu ivirea zorilor antitrinitarieni în Transilvania, o astfel de masă
de şerbi s‑a radicalizat. Fără aportul grijei pastorale şi a educaţiei, însă
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supuşi tirurilor învăţăturilor unitariene, în 1569, sub conducerea înflăcă‑
rată a lui George Karacsony, 5000 de astfel de ţărani s‑au aliniat pe malul
inferior al Tisei pentru a-i pedepsi pe exploatatorii turci. Nu aveau cu ei
nicio armă, deoarece Karacsony le‑a spus că privirea Domnului îi va nimici
pe vrăjmaşi. 600 de unitarieni neînarmaţi au atacat un fort otoman, ceea ce
a dus la decimarea întregului grup de fanatici. În acelaşi timp, alte grupuri
de unitarieni atacau castelele nobililor. O armată trimisă de calviniştii din
Debrecen a pus capăt revoltei, executând liderii.760 O astfel de mentalitate a
prevalat şi secolul următor, când mulţi lideri protestanţi credeau că trăiesc
era Apocalipsei, în care puterile umane şi cele divine se vor uni pentru a‑l
înfrânge pe Antihrist şi pentru a obţine ultima reformă şi redeşteptare a
Bisericii şi a lumii.761
Viaţa de‑a lungul graniţei a devenit atractivă pentru şerbii care şi‑au
transformat plugurile în săbii (Ioel 3:10). Iernile le petreceau în camara‑
derie, băutură, jocuri de zaruri, goana după femei şi anumite concursuri
militare. Războiul începea primăvara. Creştinii (şerbii) şi musulmanii se
întreceau în dueluri medievale, primii putând primi chiar şi titluri nobili‑
are. În orice caz, viaţa la graniţă avea sens.
Remarcabile în analele istoriei acestei perioade sunt capturarea
Timişoarei (Temesvar) în 1552 şi căderea Szegedului (Szigetvar) în 1566,
în urma asediului condus de Soliman Magnificul, care îşi dă ultima suflare
chiar sub zidurile cetăţii. Viaţa agitată a lui Szegedi Kis István (1505–1572),
primul episcop prezbiterian a nou organizatei biserici din Baranya a fost
aşternută în scris de către Matthew Skaricza (1544–1591) în volumul
Stephani Szegedini Vita (Basel, 1585). Cartea este scrisă în termeni elogioşi
la adresa lui Szegedi Kis István, arătând ce a putut face eroul său în vreme
de persecuţie. Cum a fost bătut peste faţă, bătut cu bocancii şi fugărit de
un căpitan, un golan din armata lui Zapolya, pe nume Gaspar Perusits. El
s‑a mutat apoi la Timişoara, oraş aflat sub comanda lui Stephan Losonczi,
comandant al lui Ferdinand, „cel mai credincios protector al catolicilor”.
Aici este arestat şi aruncat în închisoare de către unul din locotenenţii spa‑
nioli ai lui Losonczi. Se mută în Kalmancsa pentru a păstori nou formata
biserică reformată. Din cauza neglijenţei de a oferi ofiţerului turc mita obli‑
gatorie, care consta în mai mulţi metri de material vestimentar, acesta a
trimis soldaţii să‑l aresteze pe motiv că adăposteşte haiduci în biserică şi în
casa parohială. Episcopul a rămas în arest în jur de un an şi jumătate, în mai
multe locuri. Tratamentul la care era supus varia în funcţie de comandanţii
turci locali. Au fost momente când i s‑a permis să iasă din închisoare ca să
predice enoriaşilor în biserică. Într‑un oraş a fost legat cu mâinile la spate
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şi bătut de un ofiţer turc de rang inferior, cu un bici de piele tătăresc, până
când culoarea cămăşii lui s‑a făcut roşie. Szegedi Kis István a supravieţuit
captivităţii sale de nouă ani, fiind succedat de elevul său, fidelul biograf
Skaricza care a fost omorât în 1591.762
Pe baza acestor evidenţe, afirmăm împreună cu Tihany că persecuţia a
variat în funcţie de mai multe conjuncturi: locuri, mite refuzate, coman‑
danţi turci, perioade, confesiuni. Au fost persecutaţi protestanţi şi catolici,
poate ultimii într‑o măsură mai mare, însă nu există evidenţe că oprimarea
a avut loc ca un rezultat al unei politici otomane centrale. Cazul descris mai
sus ne ajută să înţelegem că persecutorii lui au fost subalterni ai beiului,
motivaţi de lăcomie sau de ură perso-nală.763
Că persecuţia împotriva catolicilor a fost chiar mai furibundă o demon‑
strează atacarea Szegedului în 1552, de către paşa Budei. Oraşul fusese
cucerit de haiduci de la turci. Trei episcopi catolici ai oraşului, Thomas
Szegedi, Ladislas Zadori şi Bernat Lippai au fost masacraţi împreună cu
o mare parte din locuitorii cetăţii la ordinul paşei. Aceasta s‑a întâmplat
în ciuda faptului că ordinul franciscan era cel mai apreciat ordin catolic în
ochii turcilor, şi până în 1612 doar franciscanii erau prezenţi în Imperiul
Otoman. Iezuiţii erau detestaţi de turci şi alungaţi din teritoriile cucerite
din cauza jurământului de fidelitate depus papei. Până în 1612 nu au fost
toleraţi cu niciun chip, atunci când au fost îngăduiţi datorită magicelor
puteri vindecătoare. Abia după anii 1700 ofensiva Contrareformei iezuite a
prins aripi în Ungaria.
Evreii au fost trataţi de turci mai puţin sever decât catolicii. Thuri sus‑
ţine în Idea Christianorum Hungarorum că evreii „erau în aşa măsură de
urâţi în ochii turcilor, încât aceia care doreau să se convertească la islam
nu erau acceptaţi până când nu mâncau porc.” Pare destul de bizară această
afirmaţie din moment ce nici musulmanii nu consumau carne de porc. Alte
surse mai de încredere nu confirmă acest scenariu. Populaţia evreiască din
Imperiul Otoman era alcătuită din evreii sefarzi din Spania, care fuseseră
alungaţi în 1492. Aici nu au avut probleme cu persecuţia. Când Buda a
căzut în 1686 în mâinile armatei imperiale catolice, evreii sefarzi apărau
cetatea cot la cot cu turcii. Pentru evrei şi protestanţi adevărata persecuţie
şi intoleranţă au început odată cu expulzarea turcilor la sfârşitul secolului al
XVII‑lea şi a durat până la finalul domniei lui Iosif al II‑lea (1780–1790).764
Calvinismul a supravieţuit în Ungaria şi în Transilvania, în timp ce la
nord, în Polonia, a dispărut aproape complet. De ce nu a supravieţuit pro‑
testantismul în Polonia? Riguroasa contraofensivă a iezuiţilor, lipsa uni‑
tăţii dintre protestanţi, oportunismul politic şi economic, discriminarea
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împotriva protestanţilor în serviciul civil şi în armată după secolul al
XVI‑lea, renaşterea Bisericii Catolice poloneze imediat după conciliul de la
Trent (1545–1564), atitudinea ostilă a conducătorilor polonezi, dar şi exce‑
sele antitrinitarienilor şi ale anabaptiştilor etc. Protestantismul a devenit
o religie puternică, chiar dacă în unele locuri minoritară, în zone precum
Scandinavia sau Germania, dar şi în Ungaria sau în Transilvania, acolo
unde politicul a sprijinit religiosul. O parte dintre nobilii transilvăneni
şi‑au asumat rolul de Mecena şi au favorizat transmiterea mesajului pro‑
testant, susţine Ioan-Gheorghe Rotaru.765 În Germania, prinţi puternici au
susţinut cauzele Reformei, în timp ce aceleaşi obiective au fost promovate
şi suţinute, în Braşov, de către consiliul orăşenesc. Reformele religioase sus‑
ţinute şi de factorul politic au avut sorţi de izbândă, la fel cum ar fi avut
reforma propusă de Jan Hus, G. Savonarola, John Wycliffe şi alţii. Astfel,
absenţa „infidelului turc”, dar şi prezenţa neobositului iezuit au fost respon‑
sabile pentru întoarcerea Poloniei în staulul catolic. Acolo unde turcii au
rămas şi nu era niciun iezuit, Ungaria Centrală şi Transilvania, protestan‑
tismul a supravieţuit şi s‑a dezvoltat. În Boemia nu doar că turcii nu erau
în ţară, însă armatele imperiale au reuşit să scoată afară din Praga pe calvi‑
nişti şi să zdrobească forţele protestante. C.V. Wedgwood, eminentul istoric
britanic al Războiului de 30 de ani, scria că forţele principelui transilvan
Gabriel Bethlen au traversat Slovacia de astăzi, luptând alături de confraţii
boemi până au fost decimate în bătălia de la Muntele Alb din 8 noiembrie
1620. Adevăratul perdant al Războiului de 30 de ani a fost protestantismul
ceh care a luptat până la ultima picătură cu fervoarea înaintaşilor husiţi.
Iezuiţii erau în Praga încă din 1556. Triumful Contrareformei în Boemia,
pecetluit de dezastrul Războiului de 30 de ani (1618–1648) poate fi văzut
în arhitectura barocă prevalentă în Praga, un stil care a marcat în lumea
întreagă teritoriile cucerite sau recucerite de Societatea lui Isus.766 A fost
supravieţuirea protestanţilor în sud datorată prezenţei turcilor şi dispariţia
ei din nord din cauza absenţei lor? În 1929 istoricul conservator, catolicul
Gyula Szekfü (1883–1955), răspunde destul de tacticos: „într‑adevăr, cato‑
licii maghiari nu au niciun motiv de simpatie privind în urmă în vremea
cuceririlor otomane”, ceea ce poate fi interpretat că nu acesta este cazul
altor denominaţiuni creştine. Imre Révész (1889–1967), istoric conser‑
vator al Bisericii Reformate din aceeaşi perioadă este şi mai explicit, scri‑
ind în 1938: „Turcii erau bucuroşi să vadă în teritoriile cucerite disoluţia
Bisericii Catolice, şi din acest motiv ei au protejat, adesea în mod empatic,
predicarea credinţei protestante”. Această politică protecţionistă, continuă
Révész, a fost greşit înţeleasă şi exagerată de anumiţi predicatori protestanţi
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zeloşi în rapoartele lor trimise coreligionarilor de peste graniţe. În tim‑
pul tumultuosului secolul al XVI‑lea şi după 1526, liderii protestanţi au
acceptat statu-quoul, „însă niciodată nu au fost fericiţi de lucrul acesta”.
Dintr‑un punct de vedere ancorat în timp şi în spaţiu, având în vedere că
identitatea şi loialitatea religioasă a cuiva nu trebuie să joace niciun rol în
determinarea adevărului istoric, Tihany concluzionează că nu vom greşi
afirmând că, în urma strategiei geopolitice a turcilor musulmani, frontie‑
rele estice ale protestantismului s‑au fixat pe pădurile din Munţii Carpaţi ai
Transilvaniei. Putem afirma că inabilitatea otomanilor de a cuceri Polonia
s‑a soldat cu extincţia protestantismului de pe aceste meleaguri. Statisticile
Bi-sericii Protestante din zonele acestea atestă cu prisosinţă corolarul sub‑
liniat mai sus: în Polonia Biserica Reformată numără 5000 membri, în timp
ce în Transilvania, Ungaria şi fosta Iugoslavie sunt 2.840.000 de membri. În
aceste zone cifrele dovedesc că turcii au fost odată aici.767

4. Socianismo-turcismul
Antitrinitarienii au încercat să stabilească o genealogie diacronică de la
creştinismul ebionit şi până în prezent. Islamul este sistem religios care a păs‑
trat ideea monoteistă. „Transferul de erezii” sau al ortodoxiei musulmane,
care este o mare erezie pentru alte religii, dinspre islam spre iluminismul
european radical, a fost una dintre mişcările foarte interesante. Mişcarea
antitrinitariană, care a apărut la jumătatea secolului al XVI‑lea, l‑a avut ca
mentor pe italianul Fausto Sozzini. Această mişcare se va transforma, în
secolul al XVII‑lea, în unitarianism şi în teologie liberală, în secolele XVIIIXIX. Martin Mulsow argumentează că este mai mult decât o afinitate între
cele două sisteme de gândire. Există chiar şi un transfer. Socianismul a fost
în realitate precursorul iluminismului şi al iluminismului radical. Tot ce
pare ilogic în învăţăturile biblice şi este opus raţiunii nu poate fi acceptat.
Învăţăturile lui Isus cu privire la iubire sunt interpretate în nota toleran‑
ţei religioase, trăsături care vor defini iluminismul secolului al XVIII‑lea.
Mulsow observă conexiuni între socianişti ca: Andreas Wissowatius, Samuel
Przypkowski, Samuel Crell şi iluminişti celebri precum: John Locke, Jean Le
Clerc, Philipp van Limborch, şi chiar Isaac Newton şi William Whiston.
Tranziţia s‑a făcut dinspre polemicile musulmane anticreştine spre mişca‑
rea iluministă. În această perioadă a „transferului monoteistic al ereziei”
se înteţesc scrierile iudaice și musulmane antitrinitariene. Este şi o pro‑
blemă de reconstrucţie a succesiunii istorice a mişcărilor religioase: iuda‑
ism, creştinism, islam, socianism, iluminism.768 Polemiştii au recunoscut

198

Da n i e l Ni ţ u l e s c u

încă de la început paralelismul izbitor între socianism şi islam. Au folo‑
sit antitrinitarienii modelul islamic? Michael Servetus este considerat a fi
părintele antitrinitarianismului. Acesta provenea din Spania unde exista o
puternică comunitate de maroni. În De trinitatis erroribus – 1531 („Erorile
Trinităţii”), el citează de mai multe ori din Coran. În principala operă,
Christianismi Restitutio – 1553 (Restaurarea creştinismului), el face referire
mai ales sursele 3, 4, şi 5 din traducerea medievală a Coranului lui Robert
Ketton (1143). Chiar dacă influenţele musulmane din scrierile sale sunt
marginale, Calvin a folosit aceste argumente împotriva lui Servetus atunci
când l‑a condamnat la moarte. Se pare că Servetus a fost influenţat mai
mult de exegeza erasmiană. Sub forma întrebării: „A fost Servetus un călă‑
tor şi un propovăduitor al islamului?”769, Bonnington încearcă să-şi clari‑
fice sieşi, în primul rând, dacă unitarianul spaniol a fost adeptul islamului.
Negarea divinităţii lui Isus, a Trinităţii, dar şi a pedobaptismului (botezul
pruncilor), apartenenţa acestuia la un arbore genealogic evreiesc şi la o cul‑
tură islamică în care a fost crescut, prezenţa unor ecouri doctrinare isla‑
mice în teologia lui Servetus, „simţite” de unii teologi musulmani, nu sunt
argumente suficiente pentru a demonstra că medicul spaniol se convertise
la islam. De exemplu, negarea pedobaptismului este specifică anabaptismu‑
lui, fără să aibă vreo legătură cu islamul. Doctrinele susţinute de Servetus
reprezintă mai degrabă un sincretism religios. Predicatorul unitarian, disi‑
mulat sub imaginea creştinului zelos, căuta, prin dogmele pe care le dise‑
mina, punţi comune cu islamul şi iudaismul, în speranţa că religia creştină
va deveni mai „digerabilă”.
Este demn de menţionat faptul că vederile antitrinitariene s‑au dez‑
voltat după moartea lui Servetus în acele ţări în care controlul ortodoxiei
protestante a fost slăbit de atacurile otomane. Acesta este cazul Ungariei,
al Poloniei şi al Transilvaniei. Spre pildă, doi antitrinitarieni influenţi de
la curtea lui Sigismund, Ferenc David şi Giorgio Biandrata, au trecut în
revistă acele marginale referinţe ale lui Servetus la Coran şi au ajuns la con‑
cluzia că există o legătură certă cu credinţa musulmană.770 Din dorinţa de a
îmbina utilul cu plăcutul, teologia cu geopolitica, teologul unitarian Adam
Neuser a trimis o scrisoare sultanului din Constantinopol, în 1570: „Sunt
ferm convins că retragerea mea din mijlocul creştinilor idolatri va influenţa
multe persoane să îmbrăţişeze credinţa şi religia voastră, din moment ce mai
mulţi dintre cei mai nobili şi cei mai onorabili sunt în asentimentul meu,
de aceea ţin să vă informez personal, Maiestate.”771 Acest turcofil convins îi
cere sultanului să cucerească Germania, oferindu-i asigurări că se vor putea
baza pe susţinerea unitarienilor. Dorinţa lui era să deschidă o tipografie pe
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teritoriul Imperiului Otoman, de unde să disemineze litertură anticreştină
care să distrugă conceptul Trinităţii. Autorităţile otomane i‑au interzis des‑
chiderea unei astfel de tiparniţe, sub motivul că o singură carte este sufici‑
entă pentru salvarea omenirii – Coranul.772 În mai multe biserici protestante
se deghizează cu nume false pentru a putea predica incognito „adevărurile”
revelate. Această postură de agent sub acoperire nu pare a avea vreo legă‑
tură cu religia adevărată. Ai impresia că urmăreşti un film poliţist de acţi‑
une, în care personajele principale sunt Paleologus şi Neuser sub acoperire.
Şi culmea, fiecare încearcă să‑l convertească pe celălalt! Neuser şi prietenii
săi au profitat de vizita solului Kaspar Beke în Speyer ca pe o oportunitate
perfectă de a stabili contacte cu antitrinitarienii maghiari. Coalizarea cu
inamicul era considerată înaltă trădare. În acest context apar sintagmele
„calvino-turcismul” şi „papismo-turcismul”. Scrisoarea găsită în casa aces‑
tuia a scandalizat atât de tare, încât a trebuit să se convertească la islam şi să
se refugieze în Istanbul. În timpul Războiului de 30 de ani s‑au ridicat unii
„profeţi” care proclamau iminenta cădere a Romei sub jugul otoman. Deşi
Sozzini, din cauza imaginii pe care ar fi primit‑o şi a consecinţelor care
decurg de aici, s‑a ferit să se asocieze cu islamul, Neuser a reuşit naşterea
sintagmei „socianismo-turcismul”. În Transilvania, Peter Melius avertiza,
în 1568, cu privire la antitrinitarienii care predică „un Hristos al turcilor”.
Unitarienii erau deja acuzaţi de pactizare cu duşmanul. Teologul Johann
Heinrich Hottinger, de la prestigioasa universitate din Leiden, publica în
1660 Historia orientalis („Istoria orientalilor”), în care explica similitudinile
dintre islam şi socianism, „acele învăţături care au venit din abisul vechilor
antitrinitarieni şi au pavat islamului o cale spre graniţele Europei”. El a vrut
să demonstreze, sintetizând învăţăturile lui Mahomed, că „un ou seamănă
mai mult cu altul şi un lapte cu altul decât majoritatea învăţăturilor celor
două religii”. Hottinger, folosind ca surse mai multe manuscrise originale, a
redus învăţăturile celor doua religii la cinci puncte esenţiale:
Ambele învaţă că religia este o comunitate. Vechiul Testament a fost corupt
de evrei, în timp ce din Noul Testament au preluat doar ce le‑a servit cau‑
zei lor. Socianismul este parţial de acord cu islamul. Hottinger îi consideră
mai vinovaţi pe creştinii eretici decât pe musulmani şi ne oferă exemplul
necredinţei lor în miracole, spre deosebire de musulmani care le acceptă.
Este mai mult decât evident că socianiştii au împrumutat grosier argumente
musulmane, pe care le‑au folosit împotriva Trinităţii. Argumentele de bază
cu privire la revelaţia divină sunt incomplete şi distorsionate.773
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Mathurin Veyssière de La Croze, autor al volumului Réflexions histo‑
riques et critiques sur le mahométisme et socinianisme – 1707 („Reflecţii isto‑
rice şi critici asupra mahomedanismului şi socianismului”), a fost criticat de
oponentul său Johann Heinrich Oelven care s‑a referit la aprecierile făcute
islamului ca fiind Der turbanisierte Socinianer („socianismul – purtătorul
de turban”). La Croze îl atacă pe Hottinger deoarece foloseşte documente
nestoriene ca să aprecieze toleranţa religioasă și sistemul etic musulmane.
Deşi paralelismul dintre islam şi socianism este susţinut cu anumite manus‑
crise arabe, nu poate fi echivalat cu o teorie istorică. Reforma (Reforma
Radicală) a reprezentat momentul naşterii criticii istorico-teologice
(biblice) care a distrus într‑o oarecare măsură imaginea tradiţională a
Bisericii şi a doctrinei. În Cunoşterea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt – Dei Patris Fili et Spiritus Sanctus cognitione, Biandrata şi David au
menţionat islamul pentru prima dată în contextul unei scurte istorii a anti‑
trinitarianismului.774 Potrivit acestora, Estul a fost cucerit de musulmani
din cauza dogmei trinitare. Din acelaşi considerent teologic, evreii au res‑
pins creştinismul. Gioaccino da Fiore s‑a revoltat în secolul al XII‑lea
împotriva autorităţilor telogice din cauza victoriei islamului. Panteonul
revoltei a fost completat de Erasmus, Juan de Valdés, Bernardino,
Bernardino Ochino și Lelio Sozzini. A durat ceva timp până când socianis‑
mul lui Sozzini, care era concentrat pe interpretarea biblică „Sola Scriptura”,
să adopte interpretarea istorico-raţională a Bibliei, cum a fost cazul lui
Daniel Zwicker în secolul al XVII‑lea. Teologii socianişti au arătat că
Mahomed a crezut în Isus „Fiul lui Dumnezeu”, însă la fel ca arienii,
Mahomed Îl privea pe Isus ca pe cea mai sublimă şi perfectă fiinţă umană.
Conform tradiţiei promovate de Ioan de Damasc, Mahomed a fost ucenicul
călugărului creştin arian Bahira. Deci, tradiţia medievală îl privea pe
Mahomed ca pe ucenicul lui Arie, astfel conectându-se istoric şi teologic
lumea musulmană cu cea creştină, socianismul şi unitarianismul cu isla‑
mul. Observăm câteva tangenţe teologice, însă se pare că primează nevoia
de susţinere şi legitimare reciprocă. Antitrinitarianismul a apărut ca erezie
cu câteva secole înaintea naşterii lui Mahomed, aşadar această erezie nu
este marca islamului. Doctrina ariană şi‑a pus amprenta în mod special
asupra iluminismului radical din Anglia. În lucrarea sa clandestină – O
istorie a ridicării şi progresului – An Account of the Rise and Progress (1671),
Henry Stubbe scria că religia lui Mahomed este esenţialmente fondată pe
doctrina creştinilor nazarineni şi arieni.775 În Evul Mediu acuzaţiile de pla‑
giat religios erau la ordinea zilei. Musulmanii îi acuzau pe evrei şi pe creş‑
tini că au corupt Biblia. Creştinii îi acuzau pe evrei că au corupt Coranul.
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Mai mult, creştinii erau acuzaţi de coruperea Coranului. Doar după ce ana‑
lizezi fenomenul coruperii narative poţi să îţi dai seama că musulmanii şi
radicalii şi‑au creat o platformă sincretică din diferite surse de inspiraţie, pe
care ulterior şi‑au însuşit‑o. Coranul era privit ca un amestec între creşti‑
nism, iudaism şi componente originale, o restaurare a credinţei avraamice
coruptă de evrei. Theodoricus Hackspan declara despre Coran, în 1644, că
este o carte parţial revelată şi în parte coruptă. Potrivit legendei, Mahomed
avea un slujitor evreu şi unul călugăr creştin, pe nume Sergius, cunoscut şi
sub pseudonimul Bahira. Wilhem Hendrik Vorst, un german cu înclinaţii
socianiste, era convins că pasajele din Coran care exprimă o atitudine pozi‑
tivă faţă de persoana lui Isus au fost introduse ulterior de arabii creştini.
Antitrinitarienii erau foarte interesaţi de a menţine imaginea unui monote‑
ism islamic pur, chiar dacă asta însemna să arunce în joc ipotezele unor
falsuri. Foarte important pentru ei era cercetarea primelor manuscrise ale
Noului Testament, printre care prologul din Evanghelia după Ioan, care
„atestau” că dovezile trinitarienilor sunt spulberate chiar de aşa-zisele
argumente (logos). Chiar Adam Neuser, în timp ce îşi petrecea zilele prin
Constantinopol, ca un cavaler, începuse să cerceteze manuscrise vechi ale
Noului Testament, pe care le‑a trimis adepţilor lui din Transilvania. Ei
voiau să realizeze o nouă traducere a Noului Testament, în care dovezile
unitarianismului să fie evidente. Deci, din dorinţa de legitimare a propriei
religii apare studiul istorico-critic al islamului, dar şi înfrăţirea conjunctu‑
rală şi artificială de cele mai multe ori a socianismului şi islamului, sub
auspiciile sintagmei „socianismo-turcism”. Această solidaritate s‑a extins
către zona diplomatico-militară atunci când, la început de secol XVII, anti‑
trinitarienii din Vest au înmânat unei diplomaţii musulmane, conduse de
Ahmed ben Abdala, o scrisoare în care cereau o alianţă explicită între soci‑
aniştii din Occident şi mahomedanii din Orient. Mai mult, ei cereau corec‑
tarea surei 4:156, în care se spune că Isus nu a murit pe o cruce, cu menţiu‑
nea că acest verset este o adăugire coruptă târzie.776 Noël Aubert de Versé,
autorul hughenot al scrisorii, este de părere că evreii au corupt sensul mor‑
ţii lui Isus din Coran, ca o asigurare că nu va pătrunde creştinismul din nou
pe aceste meleaguri islamice. Ei au introdus o divergenţă teologică pentru
a-i separa pe creştini de musulmani. Este vremea când acuzaţiile au curs în
toate direcţiile. „Când evreii, dintre care pe unii i‑a folosit chiar Mahomed
pe când era în viaţă, au văzut că învăţăturile finale erau acceptate de toţi
oamenii, atât de cei care aveau să devină musulmani, cât şi de către evrei, şi
că îi va aduce chiar şi pe creştini sub steagul islamului, ei au fost profund
răniţi şi au corupt astfel textul Coranului cu aceste poveşti absurde. În acest
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fel l‑au transformat ei pe Mahomed în ţapul ispăşitor.” Evreii au aruncat
oprobriul asupra lui Mahomed tocmai pentru a preîntâmpina o răspândire
pură a nontrinitarianismului creştin. Totuşi, aceste speculaţii nu sunt dove‑
dite, Aubert necitind în arabă, ci doar preluând anumite rumori relativ izo‑
late cu privire la islam. El interpretează lucrările medievale bazate pe tradu‑
cerea Cribratio Alkorani (1461) a lui Nicolaus Cusanus777, aflându-se sub
influenţa vederilor antitrinitariene ale lui Lelio Sozini. Aceşti autori îşi
doreau ca religia mahomedană şi Coranul să fie cât mai acurate şi mai fidele
tezelor sale, pentru a le valida istoric. Tezele lor proveneau astfel pe descen‑
denţa ariano-islamică. Pare mai degrabă o coincidenţă istorică decât o
manifestare a aceleiaşi surse de inspiraţie. Observăm că există un schimb
complex de informaţii (doctrine) între creştini, evrei şi musulmani.
Polemiştii evrei şi cei islamici anticreştini şi‑au susţinut argumentele cu
teze socianiste şi din gândirea scolastico‑logică occidentală, înainte ca scri‑
erile lor să devină surse inspirate antitrinitariene. S‑a creat astfel o depen‑
denţă reciprocă de legitimare între radicalii disidenţi ai Europei şi orientali.
Adevărul este că islamul şi Coranul au avut nevoie să se legitimeze pe baza
unei continuităţi biblice. Aşa au început să curgă poveştile despre Pavel,
care a deturnat sensul mesianităţii şi divinităţii Domnului, şi cei patru
apostoli ai săi: Iacov, Nestorie, Melcun şi „cel credincios”. Dintre cei patru,
„cel credincios” a fost Mahomed, care L‑a descoperit pe Dumnezeu şi pe
Isus în adevărata lor lumină. Sau povestea celor trei apostoli ai lui Pavel, pe
care acesta i‑a învăţat diferite istorii ale creştinismului şi, ca urmare, fiecare
dintre ei s‑a luptat să-şi impună propria versiune. Pentru unii critici ca La
Croze, Mahomed considera că Trinitatea este alcătuită din Tatăl, Isus şi
Maria, inspirându-se din secta lui Coliridian care se închina preponderent
Mariei. Inspiraţii de origine ebionită, nestoriană și nazarineană îi sunt atri‑
buite lui Mahomed. Contemporani cu Mahomed, ei s‑au retras din cauza
persecuţiei din Arabia şi Persia. Pentru ei „Duhul Sfânt era mama Lui, care
l‑a transportat pe Muntele Tabor”.778 Este evidentă inspiraţia de origine
creştină, eretică şi iudaică, ambele populaţii existând în nordul
Mesopotamiei. Genealogia iudaică, creştină (eretică), islamică și unitariană
contemporană a creat o imagine complet nouă istoriei religioase. Aceasta a
oscilat şi emers dinspre unitarianism spre deism şi ateism.
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5. Studii de caz ale socianismo-turcismului: Iacobus
Paleologus, Fausto Sozzini, Ferenc David, Giorgio
Biandrata şi contactele lor cu Transilvania (Cluj)
Antitrinitarienii sau unitarienii, o comunitate destul de restrânsă, reu‑
şind să adune doar în Polonia şi Transilvania un efectiv mai numeros de
enoriaşi, au fost persecutaţi şi stigmatizaţi atât de protestanţi, cât şi de
Biserica Catolică. Într‑o oarecare măsură ei sunt precursorii iluminismului
şi ai gândirii politice moderne, italianul Fausto Sozzini (1536–1604) şi dis‑
cipolii săi fiind consideraţi strămoşii modernităţii.
Spre deosebire de aceştia, Jacobus Paleologus, născut şi educat catolic,
s‑a radicalizat în tabăra antitrinitarienilor. Dorinţa lui era de a simplifica
religia creştină în aşa fel încât să rezoneze atât de mult cu islamul şi cu
iudaismul, o formulă religioasă sincretică, numită religie universală, care
să poată fi acceptată de oricine. Pentru el, a fi musulman nu însemna că
eşti exclus de la mântuire. În anii 1570, influenţa lui asupra unitarienilor
din Transilvania a fost atât de puternică încât a cristalizat o facţiune care
înclina mai mult spre învăţăturile sale decât spre ale lui Sozzini.779 Potrivit
lui Paleologus, singura doctrină necesară salvării este formula concisă:
„Dumnezeu este unul şi Isus este Cel uns şi trimis”, care explică faptul că
Isus nu a fost încarnarea Divinităţii, ci doar un om ales de Dumnezeu.780
Este adevărat că Biblia îi atribuie numele de „Mesia”, însă Paleologus sus‑
ţine că acest nume a fost oferit şi altor profeţi, regi sau preoţi din Vechiul
Testament, iar în dreptul lui Isus el atestă faptul că a fost răpit la ceruri şi i‑a
fost conferit dreptul spiritual de a-i conduce pe credincioşi. Crezul minima‑
list propus de Paleologus „Deus unum esse et Jesum esse Christum” imită
aproape la literă shahada islamică „Non est deus nisi Deus, Machumet nun‑
cius Dei”. În exilul din Cracovia din 1572, el scrie cartea De Tribus Gentibus
în care afirmă că islamul şi creştinismul reprezintă aceeaşi religie. El sus‑
ţinea că chintesenţa creştină a fost mai bine păstrată de „Turci Christiani”,
aşa cum îi plăcea să îi numească pe musulmani, decât de catolici, o religie
distorsionată de tirania papilor. „Examinând scrierile lor, vizitându‑le tem‑
plele, nu pot să declar altceva decât că această naţiune a păstrat doctrina şi
închinarea creştină într‑o formă foarte pură, şi că acest popor a fost mereu
aprig în a-şi păstra închinarea, pietatea şi libertatea nealterate.”
Împrumutând din retorica protestantă împotriva „idolatriei” Bisericii
Romano-Catolice, Paleologus omagiază religia turcilor ca fiind o formă a
unui creştinism necorupt de tradiţiile papale:
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Acest popor a păstrat mai mult decât oricare alt popor creştin libertatea
creştinilor care au fost supuşi tiraniei papilor. Ca evidenţă stă doctrina lor
mai pură cu privire la unicitatea lui Dumnezeu şi faptul că nu Îl consideră
pe Isus de natură divină. În templele lor, în pieţele publice şi în casele pri‑
vate nu există chipuri, statui ale sfinţilor sau alte imagini. Ei se roagă în
public şi în privat doar lui Dumnezeu, nu sfinţilor, profeţilor sau altora.
Cum am spus mai înainte, ei sunt creştini şi credinţa lor demonstrează că
Isus este Hristos.

El dorea o eliminare a dogmelor creştine care contraveneau islamului şi
iudaismului, în aşa fel încât să se poată produce un soi de ecumenism. Pe
evrei spera să-i câştige prin concesia făcută cu privire la Isus, care nu era decât
„Cel Uns”, nu şi Dumnezeu. Mergând puţin mai departe de deviza negocieri‑
lor din secolul al XV‑lea dintre catolici şi ortodocşi – „Una religio in varitate
rituum” –, Paleologus milita din răsputeri pentru o religie universală vizibilă
în trei forme de manifestare: creştinii evrei, creştinii dintre neamuri şi creşti‑
nii turci. El plasa acest creştinism simplificat sub autoritatea statului otoman
şi a statului englezesc, dar cu model religios practicat în Imperiul Otoman.
La prima impresie poate părea că Paleologus este un exponent de seamă pre‑
mergător deismului iluminist, însă lucrurile arătau diferit, deoarece, în con‑
trast cu deiştii raţionalişti din secolele care vor urma, sursa cunoaşterii sale
religioase nu era raţiunea, ci revelaţia biblică. Motivaţiile scrierilor sale sunt
mai mult de natură politică decât teologică sau filozofică.781 În proiectul său
de reformă politico-religioasă cele două case imperiale trebuiau să fie împre‑
ună, Soliman alături de Carol al V‑lea, Vestul alături de Est.
La o simplă analiză a textelor de mai sus observăm mai multe sincope
logice. Ce legătură există între toleranţa religioasă – conceptul de „liber‑
tate” apare mult mai târziu – acordată de sultan supuşilor creştini în schim‑
bul plăţii jizyei, unicitatea lui Dumnezeu şi faptul că Isus nu este divin?
Poate doar faptul că aceste realităţi doctrinare, care erau identice cu ale
disidenţilor sectari creştini refugiaţi în Imperiul Otoman, nu declanşează
persecuţia împotriva unor minorităţi religioase. În ce fel sunt ei creştini şi
cum demonstrează că Isus este Hristosul, de vreme ce în accepţia generală
Isus Hristos este Dumnezeu? Majoritatea mişcărilor eretice clamează că au
redescoperit creştinismul primar şi Evanghelia pierdută a apostolilor. Este
foarte interesant cum Paleologus susţine originile creştinismului primar cu
ajutorul (trans)religiozităţii musulmane. Dacă am merge mai departe cu
firul discursului, am putea spune că a fost o mare binecuvântare căderea
Constantinopolului în mâinile otomanilor, pentru că au redescoperit adevă‑
rurile fundamentale creştine, care altminteri au fost alterate de majoritatea
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creştină. Pe aceste considerente, cucerirea Bizanţului în ora astrală a ome‑
nirii, ca să‑l evocăm pe Stefan Zweig, a fost o mare realizare. Dacă punem
faţă în faţă aceste păreri subiective cu alte opinii personale preluate din
jurnalul de călătorie al unui transilvănean pe nume Georgius de Ungaria,
vom observa că adevărul este undeva la mijloc. Pentru că Paleologus vedea
lumea eminamente prin optica sa religioasă, în timp ce călugărul Georgius,
un captiv din Sebeş, evocă în Tratat despre obiceiurile, ceremoniile şi infamia
turcilor o altă imagine despre turci, generată de experienţa nefastă a unui
prizonier. Dacă punem aceste două imagini antagonice alături de Istoria
măririi şi decăderii Curţii otomane a Principelui Dimitrie Cantemir, fără
să mai amintim despre o perioadă neagră din istoria otomană, e adevărat
mult mai târziu, genocidul armean, vom descoperi că sunt vădit diferite
instrumentele cercetării, sursele bibliografice şi martorii nemijlociţi cu care
intră în contact, abordarea şi anvergura ştiinţifică, publicul căruia i se adre‑
sează, curiozitatea cărturarului, stilul scriiturii şi componenta teologică.
Apreciem că doar privite împreună aceste portrete diacronice pot exprima
corect adevărul despre alteritatea otomană. Fiecare priveşte realitatea prin
prisma propriei personalităţi şi experienţe subiective.
Analizând referinţele exuberante ale lui Paleologus cu privire la religia
musulmană, dincolo de faptul că există anumite similarităţi doctrinare
între unitarianism782 (socianism) şi islam783, ne întrebăm dacă nu cumva
această euforie a declaraţiilor este în strânsă legătură cu o oarecare imatu‑
ritate emoţională. Aceasta este confirmată şi de supranumele pe care şi l‑a
luat – Giustiniani –, ca să dovedească că el (un nobil descendent din familia
imperială bizantină) este un episcop exilat pentru convingerile religioase pe
care le avea pe când era în Praga, Cracovia, Viena, Cluj (1572) sau Istanbul.
Ai impresia că stai în faţa unui călător care vede pentru prima dată lumea,
sau o parte din ea, nu o cunoaşte, iar această alteritate îi declanşează sen‑
timente excesive de adoraţie. Sigur, trebuie să recunoaştem că întotdeauna
contactul cu „celălalt” stârneşte în noi anumite sentimente de apreciere.
Însă la Paleologus pare mai mult. De ce nu pune în balanţă şi chipurile
mai puţin luminoase ale islamului atunci când îi face o recomandare? Este
adevărat că acesta poate fi primul sentiment al celor care intră în contact
cu islamul, însă a rămâne constant ataşat de prima imagine, fără a emite o
a două sau o a treia radiografie este mai mult decât subiectivism şi reclamă
altceva. El se erijează într‑un mare „Mecena” teologic, când, în realitate, era
un trubadur cu un ID fals, un pierde-vară cu iz ecumenic.
În 1575, din cauza situaţiei politice din timpul principelui Stephen
Bathory, Paleologus pleacă în Moravia. Ca şi Sozzini trece pe la Cluj, aşa
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cum relevă istoriografia, datorită acestui pol de atracţie religioasă pe care
îl reprezenta unitarianismul şi regimului de toleranţă religioasă de care se
bucura Principatul în acea epocă.784 În Transilvania ajunge în 1572, moment
în care intră în conflict cu liderul unitarienilor de aici, David Ferenc, dis‑
puta încheindu-se cu eşecul lui Paleologus.
Ce anume i‑a determinat pe aceşti vectori religioşi să vină în Transilvania
şi să treacă pe la Cluj? Mai mult, în a doua parte a secolului al XVII‑lea
numeroşi „free thinkeri” şi antitrinitarieni din Europa îşi găsesc adăpost
în Transilvania, făcându-şi publice învăţăturile radicale.785 Între aceştia, se
numără: Johannes Sommer, Adam Neuser, Christian Francken, Jacobus
Paleologus, Mathias Vehe-Glirius.
Prezenţa lui Fausto Sozzini la Cluj se mai datorează şi prezenţei unchiu‑
lui său, Dario Sozzini, la Cluj, şi a medicului Giorgio Biandrata786, comi‑
liton religios de‑al lui Lelio Sozzini. Un alt argument pentru care Sozzini
soseşte la Cluj este Ferenc David, născut dintr‑un tată sas şi o mamă de
origine maghiară, care traversează toată panoplia religioasă a Transilvaniei
secolului al XVI‑lea: catolic, luteran, calvin, unitarian. Viaţa acestui om ar
putea fi cel mai bine descrisă de teza grecească nihilistă: „singurul lucru
constant este schimbarea”. Ungvhary se întreabă retoric cât de autentice
sunt convertirile lui Ferenc787, toate aceste „drumuri ale Damascului”.
Însă, ca să oferim dreptul la cuvânt, Ferenc îşi ghida viaţa şi periplul
religios după aforismul „semper reformare”. „Întâlnirea dintre Biandrata
şi David, fixată în anii 1562–1563 va determina destinul de ctitor instituţi‑
onal al unitarianismului transilvan pentru David, în timp ce Biandrata va
deveni un fel de custode al crezului unitarian. Religia unitariană va deveni
«religie de curte» a lui Ioan Sigismund. În principatul plurietnic de la mar‑
ginea Europei, Giorgio Biandrata şi Ferenc David au realizat primul «mani‑
fest» al unitarianismului polonez şi transilvan De falsa et vera inius Deus,
Filii et Spiritus Sancti cognitione publicat în 1568 la Alba Iulia.’’788 Această
perioadă de colaborare este numită „vârsta de aur a unitarianismului din
Transilvania”. Pe 20 ianuarie 1556, David îşi ţine prima sa predică, în spi‑
rit unitarian, la amvonul bisericii principale din Cluj. După cea de‑a doua
dispută teologică de la Alba Iulia (8–18 martie 1568), tradiţia ne spune că
Ferenc David se întoarce la Cluj, unde pe piatra rotundă din colţul străzii
Turzii, a rostit clujenilor o cuvântare atât de puternică, încât, în urma aces‑
teia, populaţia maghiară de aici îmbrăţişează unitarianismul.789
David devine primul episcop al Bisericii Unitariene din Transilvania,
însă extremele sale doctrinare: instaurarea împărăţiei mileniale în jurul
anului 1570 la Kolozsvár (accente profetice radicale)790, nonadoraţionism
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(considera că era anormal să i se dedice un cult lui Isus, deoarece era
om) şi antitrinitarianismul drastic l‑au adus faţă în faţă cu Sozzini, teo‑
logul chemat de Biandrata pentru medierea situaţiei. Nu trebuie să uităm
faptul că acelaşi Biandrata îl ajută pe David să devină superintendent.791
Disputa polemică dintre cei doi teologi va fi publicată în 1595 sub titlul
De Jesu Christi Invocatione Disputatio. Nereuşind să‑l convingă pe David
să renunţe la „inovaţiile” periculoase, Biandrata l‑a denunţat regentului
Cristofor Bathory. Denunţul s‑a bazat pe interdicţia reanimată de Bathory
de a fi introduse noi „adevăruri” religioase. David este închis în fortăreaţa
de la Deva, unde moare în noiembrie 1579 din cauza privaţiunilor. Peter
Melius, teologul de la Debrecen, şi prinţul Bathory îl acuză în mod des‑
chis pe Ferenc că este un protomanist, credinţa unitariană jucând, în con‑
cepţia lor, un rol important în această schemă politică.792 Cu alte cuvinte,
în viziunea acestora, în care catolicii erau consideraţi apărătorii statalităţii
maghiare, liderul unitarienilor şi‑a pierdut viaţa nu doar din cauze religi‑
oase, ci şi politice. În 1594, Sigismund Bathory s‑a întâlnit cu oponenţii
turcofili – antitrinitarienii radicali, susţinători înfocaţi ai unirii cu turcii.793
Adevărul este că unitarienii şi anabaptiştii „simpatizau” cu Turcul pentru
a putea trăi în libertate. Într‑o Europă Centrală şi de Est unde religia şi
statul au mers la braţ până târziu, religiile radicale erau privite cu teamă
din cauză că iroseau în dezbateri teologice interminabile energiile naţiu‑
nii, care altminteri puteau fi concentrate în lupta împotriva duşmanului.
Una dintre raison d’être ale religiei era păstrarea culturii popoarelor. De‑a
lungul secolelor au planat mai multe acuzaţii la adresa lui Sozzini, însă din
documentele disponibile cunoaştem că teologul sienez s‑a implicat în refa‑
cerea climatului dintre Biandrata şi Ferenc, dar apar şi speculaţii conform
cărora Sozzini ar fi rămas la Cluj dacă nu fi existat opoziţia radicală a lui
Ferenc. A decis să se stabilească în Cracovia, unde devine liderul intelec‑
tual al Bisericii Antitrinitare Reformate a Fraţilor Polonezi. Cu ajutorul său
această biserică unitariană va rezista în timp atacurilor calvinilor, ale cato‑
licilor şi ale iezuiţilor. Trecerea lui prin Cluj are o valoare semnificativă,
dincolo de deznodământul negativ al disputei cu Ferenc David, „pentru
maniera în care Transilvania era percepută în dinamica Reformei euro‑
pene, confirmând încă o dată, dacă mai era nevoie, în contextul destruc‑
turării Christianitas medievale, că Transilvania şi Clujul sunt racordate la
viaţa religioasă intelectuală ce pulsează în creuzetul Europei moderne”794,
după cum afirmă Şerban Turcuş.
După această incursiune în viaţa lui Ferenc David, revenind, Paleologus
ajunge în Istanbul în 1554, unde stă doar un an. Fuge în cetatea Cornului de
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Aur tocmai ca să scape de persecuţia inchiziţiei. Sunt plătiţi chiar şi ucigaşi
ca să scape de el. Detaliile despre activitatea „grupului luteran” (un termen
folosit în sens larg în secolul al XVI‑lea, cel mai probabil cu sens peiorativ)
de pe insula Pera le aflăm de la dominicanul Antonio di Venezia, inchizito‑
rul Constantinopolului. Inchizitorul consemnează că şase-şapte „luterani”
diseminează învăţătura eretică printre localnici şi că mai mulţi credincioşi
catolici sunt infestaţi cu acest virus. Marea problemă semnalată de acesta
era că turcilor nu le păsa de ereziile creştinilor. Din câte ştim, dimpotrivă!
Un astfel de cerc exista şi în Salonic, acolo unde trăiau maroni, descendenţi
dintre evrei, expulzaţi din Portugalia şi din Italia. Aceştia corespondau cu
„luteranii” din Imperiul Otoman.
Una dintre preocupările de căpătâi a lui Paleologus era legată de conver‑
tirea creştinilor la islam şi reconvertirea acestora la creştinism, lucru care se
întâmpla pe insula unde s‑a născut, Chios. El argumentează că scrierile sale
nu susţineau convertirile la islam, ci, mai degrabă, aliniau doctrina creş‑
tină cu cea islamică, cu scopul de a facilita declararea musulmanilor drept
creştini. Şi, într‑adevăr, pentru un creştin din Europa, o asemenea facilitare
nu însemna nimic, însă pentru un creştin din Levant, obligat poate, împo‑
triva propriei conştiinţe, să se convertească la islam, o asemenea dezlegare
avea o importanţă deosebită. În De Tribus Gentibus se spune că un creştin
poate să se circumcidă şi să celebreze ritualurile evreieşti fără să abdice de
la credinţa sa. Dacă ideile acestea sună a erezie pentru creştinii din Polonia,
Boemia sau Transilvania, pentru maronii care au poposit în Salonic sau
Istanbul sună foarte bine.795 Unii dintre maroni s‑au reconvertit la iudaism
după ce au scăpat de persecuţia catolică, în timp ce alţii au adoptat vede‑
rile pe jumătate iudaice şi pe jumătate unitariene creştine, similare cu cele
propagate de Paleologus. Ei au păstrat elemente ale închinării creştine chiar
şi după ce au aderat la iudaism, o condiţie obligatorie ca să fie acceptaţi în
milletul otoman.
O altă vizită pe meleagurile româneşti are loc în 1573. Pe 20 martie
1573, Paleologus şi slujitorul său Nicolae sosesc în Torzburg (Bran) şi tra‑
versează Carpaţii pe 23 martie, apoi pleacă spre Bucureşti, şi de aici spre
Constantinopol. Aici îl vizitează pe patriarhul ortodox şi pe Miloş Vodă, un
prinţ din Valahia, care ajunsese cleric al patriarhului din Constantinopol.
Acesta din urmă îi încredinţează o donaţie pentru mănăstirea ortodoxă din
Chios. Paleologus trăia aproape exclusiv din donaţiile oferite de prietenii
săi bogaţi din Polonia şi din Transilvania. Acesta le‑a promis că îşi va vinde
agoniseala de pe insulă şi le va restitui datoriile, lucru care nu se va întâmpla.
Cel mai probabil, aceste moşteniri nu existau, el provenind dintr‑o familie
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săracă. Înainte de a părăsi insula natală, Chios, el înalţă un cenotaf părinţi‑
lor săi, pe care tipăreşte în limba greacă un elogiu descendenţei sale regale,
detestând astfel lipsa de gratitudine a compatrioţilor săi faţă de această ori‑
gine nobilă. Discrepanţa dintre starea lui materială şi ridicarea monumen‑
telor o putem observa şi în alte două situaţii când acesta lasă în urmă ast‑
fel de edificii: unul dedicat prietenului său, umanistul Matthaeus Collinus,
în holul principal al Universităţii din Praga, în 1567, iar altul din 1575, în
Alţâna, Transilvania, în memoria fiicei sale, Despina Paleologa, care a murit
imediat după naştere. Aceste mici edificii ridicate în pofida pauperităţii
sale sunt nişte „monumente” de profil pentru el. Pe 21 iunie 1573 soseşte în
Constantinopol unde se întâlneşte cu câteva persoane influente, ulterior, pe
8 iulie însoţeşte o delegaţie valahă înspre Bucureşti, unde este primit onorabil
de prinţul Alexandru Mircea al II‑lea, a cărui soţie, Ecaterina Salvaresso, era
o catolică originară din aceeaşi insulă Chios. Pe 12 august 1573, Paleologus
şi aghiotantul său sosesc din nou în Klausenburg (Cluj-Napoca). În acelaşi
an scrie o ultimă broşură în care se apără în faţa rumorilor care apăruseră
cu privire la el, şi anume, că s‑a convertit la islam într‑o cârciumă turcească,
că numele Paleologus, pe care şi l‑a arogat, nu este de viţă nobilă etc. Tot în
1573 se întoarce în Chios şi la Istanbul, unde speră să predice Evanghelia la
fel cum a predicat Pavel atenienilor – Fapte 17:23 „Unui Dumnezeu necu‑
noscut! Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.”
Se imagina un Pavel modern care îl va convinge de noua învăţătură chiar
şi pe muftiul-şef al Imperiului Otoman. Cu toate că nu va avea deloc câştig
de cauză în acest demers misionar, va avea priză la un oarecare grup de
renegaţi adunaţi în jurul lui Adam Neuser. Acesta fusese un lider reformat
din Germania care îmbrăţişase vederile antitrinitariene şi se refugiase în
Polonia şi în Transilvania. La Timişoara fusese întemniţat de guvernatorul
turc în 1572. Pentru a scăpa de persecuţie se converteşte la islam şi ajunge
să slujească drept asistent al dragomanului Sublimei Porţi. Neuser îl cunoş‑
tea pe Paleologus din Transilvania. În Istanbul petrec câteva zile. Neuser îi
mărturiseşte acestuia că nu este foarte fericit că s‑a convertit la islam. Chiar
în zilele respective are loc o execuţie. Aceste confesiuni ar fi trebuit să‑l ajute
pe Paleologus să coboare puţin „idealurile musulmane”. Două luni mai târ‑
ziu, Neuser încerca să‑l convingă pe Paleologus să adere la un semicreşti‑
nism islamic, în timp ce Paleologus încerca să‑l influenţeze pe Neuser să se
întoarcă la un semiislamism creştin. În cele din urmă, Paleologus nu con‑
verteşte nici măcar un renegat în Levant.
În ultima carte scrisă, Disputatio scholastica, un roman utopic, Paleologus
se erijează într‑un profet care are o viziune: scolastici religioşi din toate
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popoarele şi toate timpurile se întâlnesc la un Conciliu Universal convocat
de Dumnezeu şi sponsorizat de împăratul Maximilian al II‑lea, de prin‑
ţul Ioan Sigismund al Transilvaniei, dar şi de sultanul Soliman Magnificul
şi de Selim al II‑lea (regelui Franţei îngerii nu-i permit accesul la plenara
sesiune). În timp ce sunt dezbătute diferite subiecte teologice şi se citesc
rapoarte, o delegaţie confirmă descendenţa regală a lui Paleologus şi lunga
sa linie de urmaşi din Levant. Astfel, Conciliul Universal îl reabilitează pe
Paleologus, corectând nedreptatea pe care a suferit‑o din cauza inchiziţiei
papale. Spre deosebire de conciliul din Trent, acest sfat ceresc aprobă în
totalitate doctrinele lui Paleologus.796
Considerăm că aceste rânduri vorbesc de la sine despre acest aventurier
religios. Îl portretizează atât de bine, încât nu mai e nevoie de o altă tuşă.

Concluzii
Analizele de excepţie ale lui Leslie C. Tihany şi Martin Mulsow reu‑
şesc să surprindă instantaneele istorice dintre reformatori, reformatorii
radicali şi islam. În acest sens, acuzaţia de „papismo-turcism” nu este fon‑
dată spre deosebire de mult mai relevantele realităţi desemnate de sintag‑
mele „calvino-turcism”, „anabaptismo-turcism” şi „socianismo-turcism”.
Raporturile dintre islam şi protestantism, în general, şi protestantismul
radical (socianism, unitarianism), în special, pot fi sintetizate astfel: depen‑
denţa reciprocă pentru conservarea puterii – cum a fost în cazul Imperiului
Otoman – şi a toleranţei religioase şi a autonomiei – cum a fost situaţia
Transilvaniei; menţinerea unor raporturi de prietenie în vederea nevoii de
legitimare a protestanţilor radicali, disidenţii Europei, dar şi a orientali‑
lor în lupta împotriva catolicilor; menţinerea unor relaţii pozitive datorită
afinităţilor religioase: iconoclasmul, predestinaţia (calvinism) şi kismetul,
negarea divinităţii lui Isus (unitarieni) etc.; cultivarea aceloraşi raporturi
din raţiuni misiologice, cu predilecţie din partea protestantă care propu‑
nea, nu fără concesii, un „Hristos al turcilor” desprins din succesiunea isto‑
rico-dogmatică a mişcării religioase: iudaism – creştinism eretic (nestori‑
anism, ebionism, arianism etc.) – islam – socianism – iluminism; aceasta
fiind din nou o dorinţă de legitimare a unei doctrine sau a unui sistem dog‑
matic printr‑o corupere şi o reconstrucţie a succesiunii istorice a mişcărilor
religioase. Este mai mult decât dorinţa de legitimare a ereziei, considerată
a fi adevăr pierdut printre veacuri şi revelat profetului Mahomed în zilele
de pe urmă. A spune că Dumnezeu a planificat căderea Constantinopolului
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din cauza ereziei trinitare, pentru a reaprinde lumina adevărului revelat
ultimului mare profet, pare mai degrabă un scenariu conspiraţionist ieftin.
Pornind de la mandatul biblic „de a duce Evanghelia în toată lumea”, aici
înscriindu-se şi strădaniile apostolice ale lui Paleologus (Neuser) care nu
numai că nu a convertit pe nimeni, însă probabil nici pe sine nu „s‑a salvat”,
odată ce Evanghelia este coruptă pentru a „seduce” pe cei pierduţi pen‑
tru Hristos, efectul de bumerang se reflectă şi se întoarce prin coruperea
conştiinţelor mesagerilor. „Un Hristos al turcilor” este propovăduit şi vân‑
dut pe „un Mahomed al creştinilor”. Servetus, Neuser, Paleologus, Sozzini,
Ferenc şi Biandrata nu sunt neapărat „trompetele” islamului, ci aparţin mai
degrabă unui demers sincretic şi misiologic, cu puternice accente ecume‑
nice. Fără să fim tezişti şi să greşim, îi putem numi „precursorii ecumenis‑
mului”. Nu ştim cât de sincere, ca să nu mai vorbim de înţelepte şi inspirate,
au fost raţiunile care au stat la baza unor astfel de demersuri sincreticoecumenice. Poate că şi dorinţa de a ieşi cu o ceva nou pe „piaţa ideilor teo‑
logice”, cu „adevăruri” ocultate în bezna istoriei religioase, a stat în spatele
acestor intervenţii.

X.

Concluziile cercetării

O

rice concluzie trebuie descifrată, mai întâi de toate, spaţio-temporal.
Vorbim despre perioada Evului Mediu Întunecat şi despre confluenţa
dintre lumea vestică şi cea orientală. Exponenţii secolului al VXI‑lea, fie
ei şi titani religioşi, din punct de vedere atitudinal şi caracterial nu au fost
cu foarte mult deasupra numitorului comun al timpului. La fel de adevă‑
rat este şi ceea ce priveşte idealul moderaţiei. Spre deosebire de Erasmus,
poate întruchiparea unui ideal al moderaţiei, Calvin şi, mai ales, Luther, au
fost oamenii timpului lor. Nu putem pune semnul egal între vulgaritatea
luterană şi violenţa în limbaj şi o personalitate psiho-maniacă. Este foarte
posibil ca reformatorul să fi suferit de anumite afecţiuni fizice care i‑au
creat permanent o stare de disconfort. În acelaşi fel, dacă vrem să ţinem
sus fanionul moderaţiei, nu putem să‑l demonizăm pe „Papa de la Geneva”,
chiar dacă acesta a dispus arderea pe rug a lui Servetus. Pedeapsa cu moar‑
tea pentru erezie era un lucru banal în timpul Evului Mediu. Sigur, rapor‑
tându-ne la axiologia secolului al XXI‑lea, Calvin este tipul perfect al unui
dictator dintr‑un regim totalitar.
Reformatorii au susţinut aproape la unison că incursiunile otomane,
în economia planului lui Dumnezeu, erau destinate corijării europenilor
nepocăiţi. Putem sesiza moderaţia umanistului Erasmus şi atunci când
interpretează atacurile musulmane asupra Europei decadente. Dumnezeu
nu a predestinat „biciul musulman” să-i pedepsească pe creştini, deoarece
otomanii au ales din proprie iniţiativă să atace Europa. Doar că în preştiinţa
Sa, Dumnezeu a ştiut că aceste ameninţări, denumite cu ajutorul termino‑
logiei biblice „vox Domini”, pot şi vor avea rolul de îndreptare. Imagologia
despre otomani este rezultatul direct al retoricii Evului Mediu întunecat.
Reformatorii au fost apologeţi ai concordiei, doar perspectiva iminentă a
destrămării Europei oferindu‑le reformatorilor resorturi pentru a pleda în
favoarea unui „jus ad bellum”. În orice paradox, chiar şi în cel al chestiunii
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„războiului just”, dar şi al imagologiilor contradictorii („teribilii turci” –
„nobilii turci”), Luther trebuie interpretat nu doar în cheia timpului său,
eminamente escatologic, ci şi în gama unei personalităţi cel puţin complexe.
Epitetele aplicate musulmanilor fac şi ele parte dintr‑o retorică a vre‑
mii: „câini muţi şi porci”, „bestii brutale” şi „câini diavoleşti”, însă, pen‑
tru reformatori, cei mai periculoşi turci sunt „turcii din inimile creştini‑
lor”. Fără extirparea urgentă a acestora, otomanii lui Soliman vor cuceri
întreaga Europă. Corifeii Reformei folosesc surse imagologice din inspira‑
ţia biblico-preofetică. Drept urmare, papalitatea şi islamul devin în limbaj
profetic „cele două coarne ale Antihristului”, în timp ce evreii – „creştinii
diavolului” devin un alter ego al Marelui Turc. Un numitor comun al celor
mari trei actori ai Reformei este convingerea misiologică cu privire la con‑
vertirea cel puţin parţială a musulmanilor. Luther împrumută din stereoti‑
purile negative şi din imagologia etnică a timpului său, în care evreii erau
marota secolului, „ţapi ispăşitori”. Mai mult scoase din context, declaraţiile
sale împotriva iudeilor pot deveni argumentele solide în susţinerea antise‑
mitismului şi a Holocaustului.
Sinusoidala interferenţelor dintre islam şi enclavele creştine oponente
capătă nu doar accente geopolitice ale echilibrelor de putere şi ale supravie‑
ţuirii religioase, ci şi accente hilare ale acuzării reciproce ajunse la paroxism.
Asocierea porneşte, culmea! de la alăturarea incorectă a „papismo-turcis‑
mului”, după care capătă valenţele unei relaţii mult mai consolidate – „cal‑
vino-turcismul” care s‑a manifestat şi în Transilvania, şi chiar asocieri cu
creştinii radicali în formula „socianismo-turcismul”, dar şi sintagma unei
oarecare toleranţe descrise de „anabaptismo-turcismul”. La o primă vedere,
fără aportul unui studiu aprofundat, este clar pentru oricine că otomanii
au jucat un rol determinant în acea perioadă asociată cu evenimente apo‑
caliptice. Pur şi simplu, acuzarea de asociere cu numele „turc” transmite
acest fapt. Toată lumea acuza pe toată lumea de blat cu otomanii, în timp
ce fiecare tabără exploata la maximum relaţiile la vedere şi, mai ales, cele de
tip „underground” cu Semiluna. Cert este faptul că în aceste jocuri politice
de putere, numite „echilibre de putere”, ponderea otomană a jucat un rol
preeminent în Europa. Fiecare pion de pe tabla de şah a Europei (lumii)
şi‑a jucat propria carte cu Padişahul. Inclusiv protestanţii. Chiar dacă tot
timpul au avut reticenţe în a spune deschis că luptă pentru consolidarea
noii mişcări religioase şi pe frontul politic, realitatea a confirmat acest fapt.
În acest context al intereselor reciproce, declaraţiile lui Luther cu privire la
posibilitatea de a profita de incursiunile otomane în Europa, în calitate de
om firesc – „primul Adam” – pentru a se răzbuna pe nedreptăţile îndurate
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din partea catolicilor, capătă o dimensiune aparte. Este demn de menţionat faptul că Luther a fost mai mult interesat de escatologie şi apocalipsă
decât de realpolitik. Nu acelaşi lucru îl putem spune despre negocierile pur‑
tate de urmaşii săi.
Protestanţii radicali, care aveau tot timpul „sabia lui Damocles” dea‑
supra capului, au preferat protecţia otomană în detrimentul persecuţiei
papale, reactivând dictonul „vrem turbanul otoman în schimul tiarei papei”.
Este adevărat că cheia de boltă a politicii otomane a fost comună tututor
imperiilor de tip mesianic care aspirau la domnia lumii: „Divide et impera”.
Mai mult, exista şi o simpatie reciprocă datorată unei oarecare congruenţe
doctrinare. Sigur, mobilul acestei asocieri a fost fără niciun dubiu antago‑
nismul faţă de Scaunul papal – episcopul universal versus califul. Am putea
spune că, într‑o oarecare măsură, aceste alianţe descind din acelaşi tipar al
„triunghiurilor perverse”. Adevărul este pe undeva pe la mijloc şi poate fi
numit „interese bilaterale”. Dacă scoatem din ecuaţia secolului al XVI‑lea
Biserica Romană, atunci între protestanţi şi otomani am fi avut raporturi
diferite. Cel mai probabil beligerante.
Interpreţii din aria teologică califică echilibrele sau jocurile de putere,
triunghiurile perverse, coincidenţele, oricum le‑am numi, drept act al pro‑
videnţei divine. În alte cuvinte, deasupra oricăror fapte istorice consemnate,
planuri desfăşurate, cronici înregistrate, există un plan metafizic care con‑
duce toate ostilităţile în vederea împlinirii scopului lui Dumnezeu pentru
indivizi, popoare şi lume. Actorii istorici ai reformelor religioase din seco‑
lul al XVI‑lea au acţionat conform unui plan bine stabilit de Dumnezeu,
ei fiind parte a unei drame istorice cu valenţe universale. În mod similar
au acţionat şi liderii taberei otomane, padişahii având concepţia că Allah
i‑a chemat cu scopul (mesianic) de a cuceri lumea cunoscută. Dictatorii
au gândit în aceleaşi tipare. Este adevărat că lideri charistmatici precum:
Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, figuri indispensabili sistemului şi ima‑
ginarului totalitar, aparţin unei linii arhetipale, personificată prin Mesia,
prin Salvator sau prin Antihrist.797 Aceste realităţi paradoxale, totuşi, nu
infirmă posibilitatea ca în această mare dramă, unele părţi să fi fost convo‑
cate de Dumnezeu să-şi joace rolul providenţial. Istoria supusă probei tim‑
pului poate dovedi cine a avut, într‑adevăr, un rol mesianic între popoare.
În acelaşi registru al interferenţelor, influenţa otomană asupra Europei nu
poate fi bagatelizată. Este cunoscută relaţia dintre influenţa otomană şi naş‑
terea statelor naţionale europene. Contactul cu alteritatea noneuropeană a
ajutat la geneza şi consolidarea Reformei Protestante. Este elocvent în acest
sens exemplul mişcărilor religioase disidente din secolele XIV-XV, care nu
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au reuşit să supravieţuiască fără aportul politic. Aşadar, paradigma inter‑
venţiei lui Dumnezeu în istorie798 (providenţei) nu poate fi dovedită ştiinţi‑
fic, însă nici nu poate fi negată, totul depinzând de presupoziţiile enunţate
în vederea validării sau invalidării acestei teze biblice. Paradigma strategiei
politice sau a realpolitik‑ului, căreia îi subscriu o serie de istorici importanţi
din domeniu, nu anulează paradigma providenţei, pentru că tocmai provi‑
denţa transcende lumea politicului şi foloseşte mutările de pe tabla istoriei
într‑un act salvator al ei. Nu este exclus ca într‑o bună zi să avem parte de
marea devoalare a metaistoriei.
Brodând puţin pe marginea interferenţelor dintre islam şi graniţele
estice ale Reformei Protestante, observăm că asocierea capătă înrâuriri
interesante. Sub egida „pax ottomanica”, Transilvania devine nu doar lea‑
gănul celor patru religii recepte, şi primul loc din lume unde este legiferată
toleranţa religioasă – „mutua tolerantia”, în aşa fel încât irenismul confesio‑
nal (cu excluderea ortodoxiei, totuşi) a devenit o realitate, dar şi teatrul de
desfăşurare al actului Unirii de la 1600. Sigur, au fost şi alte excepţii, cum a
fost cazul sabatarienilor persecutaţi de religiile recunoscute. Un loc aparte
în acestă confluenţă dintre Apus şi Orient pe tărâmurile „dintre păduri”
îl ocupă covoarele anatoliene. Covoarele turceşti din Transilvania, deşi nu
reprezintă dovezi ale vreunei înrudiri doctrinare, ne dezvăluie o imagine
corectă despre dialogul interetnic, intercultural şi chiar interconfesional
dintre islam şi protestantism.
Da, Transilvania a fost locul pe unde s‑au perindat şi au diseminat învă‑
ţături lideri ai reformei radicale, acest fapt contribuind semnificativ la spi‑
ritul de toleranţă care persistă şi astăzi aici.
În mod paradoxal, dar animaţi de diferite intenţii politice, religioase şi
culturale, turcii şi protestanţii secolului al XVI‑lea s‑ar putea spune că s‑au
salvat unii pe alţii.

Încheiere

R

eforma va continua să fie un obiectiv important pentru istoriografia
românească. Nu doar cuantumul demografic şi sporul familiilor neo‑
protestante va fi culpabil pentru această evoluţie, ci şi despuierea tot mai
masivă a arhivelor, mai cu seamă din Transilvania, precum şi ataşarea
studiilor de protestantism din exteriorul ţării la unicitatea reformatoare a
Transilvaniei vor încuraja aceste demersuri.
Nu excludem ca în anii ce vor veni să fie descoperite şi publicate noi
izvoare, nu doar diplomatice, ci şi narative cu privire la sentimentele pe
care refomatori din Europa sau din părţile noastre le‑au probat faţă de
lumea otomană sau de alteritatea islamică.
Dimensiunea raportării la islam din partea reformatorilor, după cum
am dezvoltat de‑a lungul acestei exegeze, nu a fost fundamentală pentru
declicul ideatic care a dus la fracturarea legăturii cu Roma, dar a grevat pro‑
gresiv poziţionarea în echilibrul de forţe european şi a demontat teza unei
unicităţi supreme şi globale pe care Biserica Romană o clama de secole.
O evaluare de natură cronologică, făcută pe principii de diacronie şi sin‑
cronie, fără a utiliza elemente polemice sau ideologii tardive demonstrează
cum, de la 1453 la 1517, practic în mai bine de şase decenii, se produc cutre‑
mure majore nu doar în conştiinţele penetrate de dubiile umanismului filo‑
sofic, ci se operează schimbări instituţionale majore care se rup definitiv de
trecut. Se retrasează harta lumii prin descoperirile geografice, succesorii lui
Petru devin tot mai condiţionaţi de evoluţii de natură conciliară ce le pun
în dubiu autoritatea, se difuzează cultura scrisă cu o viteză infinit mai mare
prin implicarea tiparului, un cert mod de viaţă mult mai auster lasă loc
unui alt mod de viaţă ce celebrează umanul cum nu mai fusese celebrat de
peste 1000 de ani, hedonismul devine concurentul acerb al monahismului
şi al recluziunii. Dar aceste argumente ţin de sfera occidentală a Europei.
Ceea ce se petrece însă în sfera orientală e şi mai grăitor: lumea simbo‑
lică a Orientului creştin, acea romanitate juridică lent jugulată de un eli‑
nism şi orientalism tot mai acut se prăbuşeşte defintiv în faţa unui islam
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cu caracter militar mai degrabă decât religios, un islam care are o vocaţie
nu distructivă, ci suveran-comunicativă şi utilizează resursele simbolice ale
defunctului imperiu constantinopolitan pentru a-şi desena vocaţia sa uni‑
versală. Or, conturul simbolic şi militar pe care acest islam de după 1453 îl
manifestă faţă de creştinismul oriental şi creştinismul occidental este pre‑
zent în conştiinţele intelighentsiei creştine. Cele mai mari eforturi militare
şi fiscale pe care le face Europa creştină sunt pentru a opri aceasta „armada”
islamică, mai mult terestră decât navală (în secolul al XVI‑lea va recupera),
ducând la o exasperare a fenomenului cruciat care alimentează o polemică
ce în contextul Reformei era deja matură. Islamul, aşadar, este o prezenţă
cotidiană pentru o Europă în colaps universalistic.
Terenul pe care se aşază imaginea islamului în percepţia reformatorilor
angajează o gamă variată de atitudini cu o amplitudine ce uneori sfidează
logica din perspectivă creştină primară, genuină. O valorizare a elemen‑
tului islamic în plan polemic însă nu trebuie să mire atât de mult. În jurul
lui 1453 anecdotica reţine celebra zicală anticatolică „Mai bine turbanul
turcesc, decât tiara papală”, pentru a evidenţia distanţa ecleziologică, cul‑
turală şi polemică ce se instalase între cele două creştinătăţi (Orientală şi
Occidentală). Reformatorii au meditat şi ei la această atitudine şi, în vari‑
etatea lor de abordări şi în comunicabilitate şi interferenţe, putem găsi
dimensiunea valorizării unor nuanţe din doctrina şi cultura islamică.
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Biblia Cornilescu. Epistola lui Pavel 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3–4: „Nimeni să
nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de cre‑
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asemenea lui Isaac, suntem fii ai făgăduinţei. Dar acela care s‑a născut în chip firesc îl
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261–264: „Aici se vorbeşte despre două popoare (Asiria şi Egipt) care au fost printre
cele mai înveteraţi duşmani ai Bisericii…Şi dacă Domnul este atât e bun cu duşmanii de
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