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Prefaţă

C

artea domnului Niţulescu este o primă abordare sistematică în literatură 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 propedeutică 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 neoprotestante (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 ecleziale 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 ideologic. 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,

14

Da n i e l Ni ţ u l e s c u

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.
Prof. 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 doctrinară 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 anumite variaţii şi amplitudini, care talonând proporţiile ortodoxiei, catolicismului şi protestantismului marcate de secole, au dezvoltat și standardizat
noi confesiuni catalogate drept neoprotestante cu toate că această generalizare tinde să fie superficială şi neacoperitoare intelectual uneori.
S-au înregistrat vocaţii sacerdotal-pastorale noi, multe de influenţă transoceanică 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 viabile 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 depăşească numeric populaţia protestantă de etnii prevalent maghiară şi germană. 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 contemporană 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 racilele 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 confesiuni eminamente de limbă germană şi maghiară şi‑au constituit un corpus 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 comunicării 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 configuraţie istoriografică nu permite nici dezvoltarea unei istoriografii a neoprotestantismului 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 începutul procesului.
Din evidenţa acestor evaluări, fie la scară confesională, fie la scara naţională, 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 românesc, 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 relaţiilor 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 instantaneu 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 dinamica raportării istoriografiei naţionale la relaţiile dintre protestanţi şi otomani la înţelesurile secolului al XVI‑lea.

