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Terorismul motivat religios este una dintre marile probleme ale omenirii civilizate, astăzi. În 

afara soluțiilor pe termen scurt – arestări, execuții, pedepse ”democratice”, atacarea cu armate 

ultrasofisticate a nucleelor de fundamentaliști – se nasc frustrări pe termen mediu și lung și 

sute de întrebări. 

Ce-i face pe unii semeni de-ai noștri să se arunce în aer, alături de alte zeci sau chiar sute de 

persoane, în numele propriului zeu? Cum ar trebui să procedeze omul civilizat astfel încât 

crimele în numele religiei să se oprească sau, cel puțin, să se împuțineze considerabil? Cât de 

enigmatică este Religia? Cum facem să o înțelegem și care sunt mijloacele adecvate prin care 

am putea pricepe cât mai profund un fenomen pentru care unii iau vieți omenești, iar alții și le 

oferă? Acestea sunt numai câteva dintre întrebările la care mintea omului civilizat, rațional și 

decent se oprește, fără să poată obține răspunsuri satisfăcătoare. 

Pentru că trebuie să începem de undeva, să încercăm să scurtăm lista interogațiilor la câteva 

aspecte ”esențiale”. Discuția se va rezuma la ”confruntarea celor trei mari monoteisme” 

(ignorând, de dragul dezbaterii, diferențele din sânul monoteismelor ca atare). 

În ultimă instantă, problema adeziunii religioase poate fi descrisă fără prea multe volute 

stilistice drept una care ține de adevăr: fiecare credincios e convins că religia căreia îi aparține 

e cea adevărată. Fără această convingere nu am putea vorbi despre credință în sensul tare al 

cuvântului. Altfel spus, Iudaismul, Creștinismul și Islamul susțin că sunt singurele depozitare 

ale Adevărului. Garanția păstrării majusculei, garanția Adevărului, e dată de credința 

subiacentă în revelație. Dacă adevărul unei religii nu ar fi garantat de Yahve, Dumnezeu sau 

Allah, dacă Adevărul mărturisit nu și-ar avea izvorul în zeul respectivei religii, atunci 
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lucrurile ar fi mult mai simple. Dar lucrurile așa stau și acesta este ”materialul” cu care trebuie 

să lucrăm. 

Acestea fiind stabilite, se pune întrebarea cum facem să comunicăm între noi, adepți ai unor 

religii diferite, astfel încât să nu alterăm sau să relativizăm Adevărul propriei religii? Sau, 

dacă ar fi să punem problema mai radical, dacă, de exemplu, am vrea să ne convertim și nu 

știm la ce religie anume, cum putem să alegem astfel încât să știm că am făcut alegerea bună? 

Cum distingem între religii care își reclamă, fiecare în parte, cu argumente dintre cele mai 

solide, Adevărul absolut? 

Pentru a încerca un răspuns la aceste întrebări voi folosi doi autori și două cărți care dezbat 

această dilemă: Andrei Cornea, Turnirul khazar. Împotriva relativismului contemporan (Ed. 

Polirom, 2003) și Peter Sloterdijk, Zelul față de Dumnezeu. Despre lupta celor trei 

monoteisme (Ed. Curtea Veche, 2012). Deși temele discutate în cele două volume sunt mai 

multe și mai vaste, o să încerc să mă rezum numai la problema alegerii între religii și, în 

consecință, a alegerii între adevăruri la fel de puternice. 

În cartea amintită, Andrei Cornea pune în discuție două modalități de comparație: una 

extrinsecă și una intrinsecă. În exemplul nostru, cu convertirea, e nevoie ca persoana care 

face alegerea să poată compara cele trei religii între ele, să poată compara adevărurile 

fiecăreia. 

 

Andrei Cornea, Turnirul khazar. Împotriva relativismului contemporan (Ed. Polirom, 2003) 

 

Problema apare atunci când comparația se face, amintește Cornea citându-l pe Lyotard, în 

”idiomul” uneia dintre cele trei părți aflate în conflict. Rezultatul va depinde, evident, de 
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idiomul ales pentru exprimarea argumentelor; pentru că acesta funcționează ca ”sistem-

etalon”. Or, în cele mai multe cazuri, câștigă acest sistem-etalon, acest idiom. 

”Dar”, amintește Cornea, ”cum alegerea acestui sistem-etalon este arbitrară, ținând de natura 

politicii, religiei (ideologiei) autorității de stat din țara respectivă, el fiind așadar un ”dat” 

exterior elementelor comparației propriu-zise, putem califica acest tip de comparație ca 

extrinsec” (Cornea, p. 59). E limpede că metoda de a compara religiile între ele în acest fel nu 

va duce la rezultate satisfăcătoare pentru că ”arbitrul”, i.e. ”idiomul”, ”sistemul-etalon”, nu e 

doar arbitru, ci și parte a confruntării. 

Mai departe, pentru a introduce propria teorie, Cornea folosește istoria convertirii khazarilor 

la iudaism. 

Iată, pe scurt, povestea: kaganul (regele) khazarilor, Bulan, era păgân. În fața lui vin să-și 

prezinte propria religie un musulman, un creștin și un evreu. Cei trei își descriu fiecare religia, 

discreditând-o pe a celuilalt. Regele este bulversat. Totuși, în loc să-și prezinte alegerile 

personale preexistente, Bulan adoptă o altă strategie: 

”El îl întreabă pe creștin care dintre celelalte religii monoteiste i se pare mai aproape de 

Adevăr, firește, după a sa. Creștinul se oprește la iudaism, socotindu-l, din perspectiva lui, 

mai aproape de Adevăr decât islamismul. Kaganul procedează în același fel și cu musulmanul, 

care, de asemenea, atribuie iudaismului mai mult adevăr decât creștinismului. În acel moment, 

Bulan declară iudaismul învingător în competiție, deoarece acesta beneficiază nu numai de 

propria sa ”mărturie”, dar și de ”mărturia” celorlalte două credințe” (Cornea, p. 63). 

Cornea amintește și de o altă variantă a istoriei, care nu confruntă direct religiile, ci cărțile 

care stau la baza lor (Torah, Noul Testament și Coranul) și principalele personaje din acestea 

– Moise, Iisus și Mahomed. Criteriul este, la fel, opțiunea a doua: dacă ar fi să alegi o altă 

carte, în afară de a ta, pe care ai alege-o? Faceți singuri exercițiul și vă va da, evident, Torah. 

Prin urmare, Bulan se convertește la iudaism. 

Avantajele unui asemenea tip de alegere, pe baza ”opțiunii de a doua instanță” și a 

”comparației intrinseci”, care nasc dialog, nu discursuri, care propun decizie intersubiectivă, 

eventual universalizabilă, și nu una individuală, idiosincrazică, sunt evidente. 
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Totuși, de când am citit cartea lui Andrei Cornea pentru prima oară, mi s-a părut ceva în 

neregulă cu acest tip de alegere. Dacă ea poate funcționa în cazul doctrinelor politice, să 

zicem, sau a oricărui alt tip de construcție rațională, în cazul religiilor cred că e 

nesatisfăcătoare. De ce? 

Întâi de toate pentru că, deși monoteismele folosesc și cărți scrise într-un limbaj care respectă 

toate regulile gramaticii și ale gândirii raționale, deși au o tradiție și reglementări exprimate 

rațional, elementele care ne atrag spre un tip de religie sau spre un altul nu sunt atât de 

pronunțat raționale și deciziile nu sunt nici pe departe atât de simplu de luat. Cu toate acestea, 

până de curând, nu am găsit o modalitate mai bună sau, cel puțin, mai puțin ”invazivă” de a 

alege sau de a discrimina între religii și am rămas la soluția lui Cornea. 

 

Peter Sloterdijk, Zelul față de Dumnezeu. Despre lupta celor trei monoteisme (Ed. Curtea Veche, 2012) 

 

O altă opțiune, mai credibilă pentru un om care caută să se descurce în hățișul religiilor 

monoteiste, am găsit-o exprimată în cartea lui Peter Sloterdijk despre care am amintit mai sus. 

Acolo, filozoful german amintește de cunoscutul poem dramatic al lui Lessing, din 1779, 

Nathan Înțeleptul, pe care-l citisem în liceu, dar din care nu-mi mai aminteam mare lucru. În 

acest poem există o parabolă, o alegorie care se potrivește de minune situației pe care am 

prezentat-o la început. 

Pe scurt, un tată i-a lăsat fiului său un inel prețios, cu puteri deosebite. Acest inel avea puterea 

de a-l face pe purtătorul său plăcut lui Dumnezeu și oamenilor și-i dădea, de asemenea, 

posibilitatea de a se identifica drept moștenitor legitim. 

După acest model, inelul a fost transmis de la tată la fiu, mai multe generații, oferindu-i 

posesorului darurile lui Dumnezeu și afecțiunea oamenilor. Într-o generație, posesorul inelului 

avea trei fii pe care-i iubea la fel de mult, astfel încât le-a promis fiecăruia inelul. 
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Pentru că, de fapt, nu putea să facă asta, tatăl a mers la un bijutier și i-a cerut să mai facă două 

inele care să semene atât de bine cu originalul încât, oricât s-ar strădui cineva, să nu poate 

distinge între copii și inelul veritabil. Bătrânul le dă fiecăruia câte un inel, asigurându-l pe 

fiecare în parte de autenticitatea bijuteriei. 

După moartea tatălui lucrurile se complică: fiii încep să se certe între ei, pentru că fiecare 

pretindea întâietatea de moștenitor. Mai mult, toți trei aveau dovezi suficient de întemeiate. 

Ca și în cazul turnirului khazar, este chemat un judecător înțelept care să arbitreze disputele. 

Acesta îi supune pe cei trei unui test: ”pentru aceasta este necesar să se deplaseze accentul de 

pe planul pretențiilor și al dovezilor lor, pe planul efectelor”, remarcă Sloterdijk. 

Dacă adevăratul inel nu mai poate fi identificat – și, prin urmare, nici credința dreaptă, așa 

cum subliniază Nathan – posesorilor nu le rămâne decât să se supună criteriului pragmatic. 

Puterea inelului de a-l face pe purtătorul său ”plăcut lui Dumnezeu și oamenilor” urma să fie 

factorul decisiv într-o bună zi. Candidații nu trebuie decât să vină în ajutorul virtuților date de 

inel, prin efortul propriu și prin ”toleranță cordianlă”. 

Evident, evaluarea nu poate fi făcută imediat, ci după un timp destul de îndelungat, atunci 

când un alt judecător îi va chema pe cei aflați în litigiu – ”aluzie inconfundabilă la o Judecată 

de Apoi iluministă, la care nu credincioșii individuali trebuie să dea socoteală, ci religiile 

monoteiste în ansamblu”, conchide filozoful. 

Sloterdijk amintește că această parabolă a funcționat ca o adevărată predică de pe Munte a 

Iluminismului, dar ea este, totodată, și postmodernă în profunzimea ei: ”ea reunește 

pluralismul primar, pozitivitatea simulării, suspendarea practică a problemei adevărului, 

scepticismul civilizator, trecerea de la cauze la efecte și prioritatea aprobării externe în fața 

pretențiilor intene” (Sloterdijk, p. 134). 

Avantajele unui asemenea tip de alegere (care e, de fapt, o falsă alegere, din moment ce clipa 

deciziei e amânată până la sfârșitul timpurilor) sunt de un rafinament extraordinar și de o 

înțelepciune evidentă. 

Dacă în turnirul khazar comparația ducea la o alegere imediată care, chiar dacă era rațională, 

elimina exact trăsăturile definitorii ale oricărei credințe religioase (tocmai ”rațiunile de 

dincolo de rațiune”), în cazul soluției Lessing nu ești pus să optezi pentru altceva și nici să 
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practici reducții facile. În acest caz, tot ce ți se cere e să te îndoiești puțin de propriile 

convingeri și să aștepți, cu smerenie, ca lucrurile să fie tranșate la finalul timpurilor, la 

Judecată. 

Evident, și acestei soluții i se pot găsi nenumărate hibe. De exemplu, ea poate funcționa 

numai pentru evaluarea monoteismelor între ele, dar nu și dacă se pune problema să te 

convertești de la o altă credință la una dintre cele trei religii abrahamice. 

Cu toate acestea, mie mi se pare mai puțin invazivă și mai ușor de aplicat în cazul religiilor 

(care folosesc drept motor al credinței Escatologia) soluția propusă de Lessing decât cea 

propusă de Cornea. Vouă cum vi se pare? 
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