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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

