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Posibilitatea ca un neamţ să scrie o carte mustind de sensuri ilicite e cu atît mai mică cu 

cît intimidarea la care sunt supuşi intelectualii germani e ţinută azi la un prag de profilaxie 

liniştitoare. 

A preveni un rău e mai uşor decît a-l combate, toţi ştim asta, atîta doar că răul 

contemporan nu mai vine de la nemţi, iar înverşunarea cu care li se cultivă peste generaţii 

un sentiment de culpă care a aparţinut bunicilor e proporţională cu dorinţa ca spiritul 

valkiric să nu mai dea iarăşi tonul hegemoniei în Europa. Efectele însă sunt sub aşteptări, 

propoganda arătîndu-se lamentabilă în neputinţa de a inhiba imboldul ancestral. Aşa se 

face că vîna teutonică se impune din nou, Germania fiind astăzi nu doar atelajul economic 

care trage după sine obositele ţări europene, dar şi locul unde numărul minţilor care 

gîndesc echt deutsch („autentic german”), graţie unui timbru de profunzime metafizică, 

începe să crească.  

Din categoria recalcitranţilor metafizici cărora le repugnă apucăturile unei gîndiri docile 

se numără şi Sloterdijk. Deşi stofa filosofului din Karlsruhe nu-i răzbate în înfăţişare – 

după chip eşti înclinat a-l lua drept un băcan lăţos, prăbuşit în comodităţi de pritaneu 

modern, care cu greu se smulge duminica spre a juca o partidă de petancă cu alsacienii de 

peste Rin, şi asta numai dacă e atras de savoarea unui Burgunder rece –, rebelul acesta cu 

fizionomie de mops meditativ e uns cu toate alifiile: spune doar atît cît poate spune fără 

primejdia de a fi linşat mediatic, cum s-a întâmplat cu Günter Grass sau cu Thilo Sarrazin.  

Tema cărţii e inspirată de plaga care ameninţă să surpe lumea: o conflagraţie mondială în 
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care religiile dau motivaţia distrugerii şi în care rolul principal le revine celor trei 

monoteisme care îşi dispută supremaţia: creştinism, islamism şi iudaism. În ciuda 

previziunilor optimiste care ne asigurau că într-o epocă a raţiunii, ca cea postbelică, rolul 

religiilor se va micşora în mod simţitor, asistăm la o creştere a virulenţei pe care viziunea 

monoteistă o inspiră credincioşilor. Arta lui Sloterdijk e că, mişcîndu-se cu uşurinţă dintr-

o tabără în alta, le împrumută optica şi apoi o foloseşte spre a contura portretul 

adversarilor. Cum arată un creştin văzut de un musulman? Dar un evreu văzut de un arab? 

Mai mult, filosoful schiţează portretul patogenic al fiecărui monoteism: condiţiile de 

apariţie, profeţii, ritualurile, zeii, cărţile sfinte, perioadele de creştere şi descreştere, 

conflictele în care au intrat de-a lungul timpului. Peste tot, spectacolul hecatombelor e 

dominat de legea acţiunii şi reacţiunii, întreruptă doar de răstimpurile cînd, spre a-şi linge 

rănile şi a-şi îngropa morţii, unul din monoteisme se retrage în defensivă tactică. Pentru ca 

apoi spiritul revanşei să izbucnească din nou, declanşînd ofensiva: de pildă, în Islam 

expansiunea formidabilă din primele două secole de după Mohamed, apoi cucerirea 

Constantinopolelui şi asediul Vienei, pentru ca astăzi Jihadul să însemne misiunea de 

convertire a întregii lumi la învăţura lui Allah. De partea iudaismului, concentrarea în 

ghetouri a răbufnit sub forma marxismului şi a Internaţionalelor socialiste, care au 

culminat cu revoluţiile comuniste din Rusia şi Germania postbelică, iar în replică 

creştinismul a hrănit spiritul Cruciadelor, teroarea Inchiziţiei şi apoi reacţiile naţionaliste 

faţă de bolşevismul internaţionalist.  

O asemenea panoramă istorică aduce cu o altercaţie durînd de milenii, în cursul căreia pe 

altarul credinţei preoţii sau politicienii au sacrificat sute de milioane de ofrande. Uimitor e 

că, în ciuda aparenţelor de dialog interconfesional, pe care clericii le întreţin cu o mină de 

dulceaţă protocolară, repulsia faţă de necredincioşi e neatinsă în străfunduri. Păgînii, 

goimii sau nemahomedanii sunt cei care, căzuţi fiind din credinţă, trebuie eliminaţi sau 

convertiţi. Pentru musulmani, Moise nu e decît un egiptean apostat care şi-a îndemnat 

rudele la crimă („Fiecare să omoare pe fratele său, pe prietenul său şi pe muma sa”– 

Exodul, 32, 37), pentru creştini Mohamed e un analfabet îngăimînd aberaţii infantile, iar 

pentru evrei Pavel e primul antisemit care şi-a trădat neamul, în vreme ce Paştele creştin e 

o parodie blasfemică a Pesah-ului iudaic. Aşa se face că „provocarea monoteistă este din 

nou reflectată, mai devreme sau mai tîrziu, de către cei provocaţi. Niciun cult al lui Aton 

fără reacţia preoţimii lui Amon, niciun iudaism fără aversiunea faţă de celelalte popoare, 

niciun creştinism fără scepticismul faţă de necreştini, niciun islam fără împotrivirea faţă 
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de nemusulmani.” (p. 142)  

Bizar e că fiecare monoteism, în funcţie de perioada de elan sau de decădere, a trecut prin 

acelaşi algoritm de dispoziţii: fie lamentaţia persecutatului cînd religia îi era oprimată, fie 

aroganţa despotică atunci cînd sorţii îi erau favorabili, fie mînia răzbunătoare atunci cînd 

dispunea de puterea legislaţiei. Aşa se explică terorismul arabilor faţă de opresorul 

apropiat (Israelul) şi faţă de opresorul îndepărtat (SUA), tactica evreilor de a respinge 

orice critică invocînd antisemitismul, la fel ca blazarea neputincioasă a creştinilor care se 

resemnează cu Biserica lor şi-a pierdut forţa misionară. Dintre cele trei monoteisme, cel 

atins de oboseală cronică e cel care se închină lui Hristos, de aceea e uimitor că, sub unghi 

istoric, toată lumea a îmbrăţişat calendarul creştin: planeta măsoară timpul post Christum 

natum, de aceea suntem în 2012, nu în anul islamic 1433 şi nici în cel evreiesc 5772.  

Pentru Sloterdijk matricea de gîndire de tip monoteist s-a epuizat în chip definitiv, întrucît 

ea presupune o optică monomană în virtutea căreia fiecare adept crede că Dumnezeul lui e 

unic şi că l-a ales tocmai pe el să-l slujească, excluzîndu- i fireşte pe ceilalţi. O asemenea 

optică nu doar că nu ştie de principiul aristotelic al lui tertium non datur, dar nu admite 

nici măcar regula lui secundum non datur: „Fanatismul îşi are originea logică în 

numărarea inversă până la Unu, care nu tolerează nimic şi pe nimeni lîngă sine. Acest Unu 

e mama intoleranţei. Cine spune doi, spune cu unul prea mult. Secundum non datur.” (p. 

106) 

Devoţiunea faţă de Unul face ca un credincios, cînd are de ales între a fi plăcut lui 

Dumnezeu sau a fi îndrăgit de semeni, alege prima variantă, pentru ca apoi să se declare 

persecutat de păgîni. Şi atunci care e calea prin care putem ieşi din cercul vicios al gîndirii 

monomane? Sloterdijk oferă o soluţie logică: monoteismul să fie chiuretat de miezul de 

fanatism pe care îl inspiră chiar logica Dumnezeului unic. Credincioşii trebuie să accepte 

că alături de zeul lor mai pot exista şi alţi zei care să fie vrednici de st imă. Să 

recunoaştem, reţeta lui Sloterdijk e umanistă şi plină de o filantropie bine intenţionată, 

atîta doar că ea suferă de aceeaşi naivitate pe care intelectualii o dovedesc de obicei cînd e 

vorba de chestiuni de credinţă: cad în greşeala de a-şi închipui că un fanatic poate fi făcut 

să se răzgîndească prin argumente logice sau prin replici pline de umor. Că Unul în care 

cred mă ajută numai pe mine şi îi cateriseşte pe alţii – acesta e imboldul secret al oricărui 

fanatic care îşi face din religie o armă împotriva duşmanului.  
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Şi atunci în ce ape ideologice se scaldă planeta azi, potrivit lui Sloterdijk? Terra se află 

într-o stare de armistiţiu (de amînare a războiului) în care pacea provizorie e asigurată de 

singurele soluţii de moment care s-au dovedit eficace: statul de drept, democraţia şi 

capitalismul. Pot fi ele prelungite? Da, cu o singură condiţie: ca adepţii monoteismelor să 

scape de morbul unui zeu unic, concedînd că alături de Allah poate sta şi Hristos, sau că 

Moise nu e cu nimic inferior lui Pavel. Fără această schimbare de accent afectiv, 

potenţialul de fanatism totalitar care mocneşte în fiecare monoteism nu poate fi eradicat. 

Soluţia aşadar nu e politeismul, ci încuscrirea reciprocă a monoteismelor existente, 

potrivit reveriei idilice: „drumurile noastre se vor întîlni vreodată”. Iarăşi, deznodămîntul 

lui Sloterdijk sună încurajator, dar e iremediabil naiv.  

Un volum care impresionează prin sagacitatea analizei la care e supusă gîndirea 

monoteistă, care în fond e forma incipientă a oricărei gîndiri totalitare. În schimb, sub 

unghiul soluţiei propuse pentru defanatizarea monoteiştilor, volumul se încheie in piscem.  

 


