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cu boli cumplite, secerătoare crunte de vieţi, cu imense
ruine, cu un imens număr de oameni debusolaţi.
Aniversăm sau comemorăm 100 de ani de la fatidicul –
şi el – 1917? Eu cred că, totuși, comemorăm. Totodată,
Revoluţia Rusă are loc în octombrie – noiembrie 1917,
făcând loc pe harta lumii URSS-ului şi transformând
această uniune de republici într-o mare putere
mondială, nu doar militară. Evident, secvenţe. Puteam
demara periplul nostru încă din antichitate şi puteam
enumera încă alte şi alte însemnate evenimente... Dar
să revenim. 1947, final de an în România, abdicarea
Regelui Mihai sub presiunea baionetelor sovietice. Al
Doilea Război Mondial modificase, la rândul său, întrun sens dorit de unii şi nedorit de alţii, harta lumii. Şi,
desigur, am putea continua...
2. Într-un întreg asemenea şir de fapte, am neglijat
însă o dată. Mai la îndemână cu răscoale, războaie,
împilări crunte de tot felul, evoluţii pentru fenomene
şi procese economice, am sărit, total eronat, peste
un an cu „7”. Este vorba de o dată care a marcat şi
marchează de circa 500 de ani – şi încă mulţi ani de aici
înainte – istoria devenirii umane, istoria credinţelor
noastre, istoria afirmării noastre ca indivizi şi semeni
într-o lume care a fost şi este şi politică, şi economică,
şi socială, dar, în acelaşi timp şi religioasă. De multe
ori, până acum, examinând istoria evoluţiei gândirii
economice, istoria evoluţiilor economiilor, o asemenea
componentă – cea religioasă – a fost şi este, în mare
măsură, grav neglijată, dacă nu ignorată de-a-binelea...
Este vorba, în fapt, de 31 octombrie 1517, atunci
când Martin Luther, un călugăr şi teolog aproape
necunoscut, dintr-un mic orăşel saxon – Wittenberg
– din Germania, a făcut publice „cele 95 de teze ale
sale împotriva indulgenţelor”. Critici răspândite, apoi,
cu o mare iuţeală pentru vremea respectivă, şi care au
generat protestantismul. Universalismul presupus şi
dorit al religiei catolice, măcar în sânul ei, în statele din
vestul european, nu mai exista.
La moartea lui Martin Luther, în 1546, lumea
religioasă europeană şi nu doar – deja împărţită în
două încă cu circa 500 de ani înainte – de la Marea
Schismă din 1054, vestul catolic – estul ortodox, nu
mai era aceeaşi. Vor fi acum trei părţi. Ne vom referi
la câteva detalii astfel şi la efecte economice atunci
şi în timp. Despre luteranism, şi mai ales despre
expresia sa franceză, calvinismul, hughenoţii, am mai
scris*. Oricum, secolele XIV şi XV au reprezentat
pentru „Biserica Romei” (cu mici diferenţe faţă de
Biserica Catolică) un timp al consolidării. Conflictul
dintre „Biblie” şi „Bursă”, la început timid, apoi,
însă, acut, vădea un început de declin. Banii – danii,
cedări, cesiuni, donaţii anume, stipendii, înzestrări
etc. – înmuiau din ce în ce mai mult vehemenţa
preoţilor fidelă iniţial ascetismului, vieţii cât se poate
de austere, de stricte, cu reţineri, cu lipsuri, urmând
ca doar în ceruri pentru cei supuşi, să se vădească
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Sursă foto: https://www.thenation.com/article/
martin-luthers-revolution/

astfel paradisul. Cei bogaţi, totuşi, erau foarte puţin
sensibili la astfel de „promoţii”. Iar autoritatea Papei,
a Vaticanului tot mai puternic, tot mai bogat, urca
spre zenit. Ceea ce promovau în predicile lor preoţii
era una, iar felul în care gândeau „papiştii” era, însă,
relativ diferit. Se apropia Renaşterea, figurile ascetice
din pictură dispăreau, fiind înlocuite cu forme pline,
armonioase, mediul vieţii cerea şi împlinea tot mai
multe funcţionalităţi. Frumosul şi nu asceza câştiga
partidele. Şi nu doar în artă, ci şi în construcţii, în felul
de viaţă etc. Luxul şi rafinamentul îşi doreau partiturile.
Piaţa cerea, manufacturile lucrau. Nevoia de bani a
cultului şi slujitorilor săi era tot mai mare. Încă din
secolul XII apăruseră, dar, „indulgenţele” – remiterea
în faţa lui Dumnezeu a pedepsei temporale generată de
păcate a căror greşeală fusese deja „ştearsă” – devenite
repede un veritabil comerţ între păcat şi biserică, între
păcătoşi şi preoţi. Mai era şi „Purgatoriul”, încă din
secolul XII desemnând starea în care se aflau sufletele
morţilor, încă nu capabili să intre în cer, în paradis, dar
nici atât de păcătoşi încât să fie destinaţi „Infernului”.
Fericirea veşnică, eternă, se putea, acum, cumpăra
pe bani pământeni - expresie a unor procese şi valori
cât se poate de pământene. În fapt, o practică a unor
prelaţi şi instituţii religioase catolice, „simţind” nevoia
de a se pune de acord cu viaţa materială care era pe
bani şi nu altfel – practică însă exagerată tot mai mult,
eronată, cumulând în timp componente şi reverberaţii
negative tot mai numeroase –, a dezvoltat o reacţie,
o „explozie” pe măsură din partea unor credincioşi
cultivaţi, cu gândire profundă, raţională, privind spre
viitor. Era prea mult acest amestec al banilor în sfera
divinităţii şi spiritualităţii. Cehul Jan Hus, (13691415) Rector al Universităţii din Praga, se află printre
primii reformatori ce se ridică astfel. Nerenunţând la
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într-o matrice mai umanistă. Pentru Luther, prin botez,
„suntem cu toţii, în mod egal, preoţi”. Tăgăduie, deci,
refuză, caracterul special al pastorilor, aceştia, afirmă
Luther, neaparţinând nici unei ierarhii clericale. Pentru
Luther, în opoziţie cu ideea că dreptatea este împărţită
de divinitate după caz, dreptatea este însuşi Dumnezeu.
Iar transformarea omului păcătos în servitor al
Domnului nu rezultă decât din graţia divină, o graţie
pe care ţi-o aduc strădaniile de a face bine. Tocmai în
acest sens se vădesc impulsuri esenţiale spre muncă,
dar şi spre solidaritate, spre rezultate, spre ordine, ale
lutheranismului. Şi nu doar în Germania. Să nu uităm,
oricum, ceva mai devreme, de Liga Hanseatică, de
meşteşugarii pricepuţi, de „treaba bine făcută”. S-ar
putea spune că faţă de rafinamentele catolicismului
deseori sensibile, delicate, necesare, fireşte, şi ele, se
vădeşte soliditatea gesturilor reformaţilor, preţul pus de
ei pe acţiune, pe un „management” – am spune astăzi
– de calitate. Raphael Sanzio este genial, dar şcolile de
pictură flamande şi germane exprimă, în opinia mea,
mai multă forţă...
... Chiar profet, scrie editorialistul de la „L’Histoire
– Les Collections”, nr.75, aprilie 2017, Luther nu a
fost un om izolat. A fost o întreagă echipă de teologi
de la tânăra Universitate din Wittenberg care a compus
şi declanşat „atacul” concertat din 31 octombrie
1517. O reuşită care a fost posibilă şi prin invenţia,
atunci, a tiparului şi reţeaua de oraşe cu tiparniţe din
spaţiul renan. Dar chestiunea religioasă a dobândit
repede şi faţete politice. Cum spuneam, a face parte
din Reformă reprezenta şi un mijloc pentru oraşele
şi prinţii Sfântului Imperiu de a putea exista în faţa
puterii atât de autoritare a Împăratului şi a Papei...
Unul dintre biografii – numeroşi, desigur - al lui
Martin Luther, îl aşează ca un „star al primei vârste
mediatice”. Alţii afirmă că Luther a avut, totuşi, mai
puţin din perspectiva perioadei moderne, negarea de
către el a filozofilor, a evreilor, a turcilor, viziunea sa
asupra femeilor şi teama de apocalipsă – viziuni relativ
estompate în timp, puse mai ales pe seama epocii, în
Germania mai ales – aşezându-l mai degrabă în rândul
celor dinspre sfârşitul de Ev Mediu. Eu prefer, însă,
cuvintele astfel ale istoricului francez Jules Michelet
care vedea în persoana lui Martin Luther „o încarnaţie
a geniului popular redat naturii şi libertăţii”. Cred că
asemenea cuvinte spun foarte mult.
5. Aprecierea de astăzi pentru Luther este mai mult
decât evidentă. Un sondaj din anul 2003 în Europa –
referitor la marile personalităţi dinainte de 1800 care
au reprezentat cel mai bine identitatea europeană – îl
aşează pe Luther pe primul loc în Germania, urmat
de Leonardo da Vinci şi de Gutemberg; pe locul 3, în
Europa, având înainte pe Leonardo da Vinci (locul 1)
şi Christofor Columb (locul 2); pe locul 5 în Franţa,
având înainte pe Carol cel Mare şi Christofor Columb
(locul 1), pe Leonardo da Vinci (locul 3) şi Voltaire
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(locul 4). Să nu uităm, însă, că în Franţa, la o populaţie
de peste 60 de milioane de locuitori, sunt doar 250.000
de protestanţi, grupaţi mai ales în Alsacia. Iată, dar,
o recunoaştere mai mult decât semnificativă... Față
în față cu „Reforma”, Biserica Catolică s-a reînoit și
ea, considerându-și măreția, amplificându-și puterea
spirituală în lume. Iar Biserica Ortodoxă și-a consolidat
vocația de la Bizanț, mereu aproape de credincioși,
dezvoltând misiunea sa ecleziastică în partea, poate,
cea mai frământată istorică a Europei și nu doar acolo.
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