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Introducere

Încă din 1518, nobilul saxon Karl von Miltitz, notar papal şi
consilier apostolic, încerca să intermedieze între Luther şi curia
romană. Prin sosirea lui Johannes Eck (1486–1543) la Leipzig şi prin
anunţul conform căruia urma publicarea bulei de excomunicare a lui
Luther — Exsurge Domine, misiunea diplomatului papal era ameninţa-
tă de eşec. Pentru a evita lucrul aceasta, Miltitz a cerut în adunarea
generală a congregaţiei augustine, convocată de Johannes Staupitz,
vicar general al ordinului, la 28 august 1520 în Eisleben, constituirea
unei delegaţii cu misiunea de a-l convinge pe Luther să declare că el
nu a avut niciodată intenţia să atace instituţia papală. Delegaţia a
sosit la începutul lunii septembrie în Wittenberg şi i-a cerut confrate-
lui să-i explice în scris papei Leon al X-lea că prezenţa lui Johannes
Eck la dezbaterea de la Leipzig era cauza conflictului dintre el şi curia
romană. Însă după publicarea bulei de excomunicare a lui Luther la
21 septembrie 1520, la Meissen, Luther a considerat această scrisoare
inutilă.

Von Miltitz a încercat un ultim efort. La 12 octombrie 1520, s-a
întîlnit cu Luther şi Melanchthon în casa antoniţilor1 din Lichtenburg,
între Torgau şi Wittenberg, unde au redactat împreună scrisoarea de
conciliere cu papa. Miltitz i-a cerut lui Luther să dateze scrisoarea cu 6
septembrie, pentru a nu crea impresia că ar fi fost cauzată de
publicarea bulei Exsurge Domine. Luther a adăugat la scrisoare şi un
studiu teologic. În aceste condiţii, Luther a scris în a doua jumătate a
lunii octombrie varianta latină şi germană a lucrării Despre libertatea
creştinului.2 Chiar dacă versiunea în limba latină este mult mai

1Congregaţia antoniţilor a fost fondată în 1095 în Franţa, avînd ca scop
îngrijirea bolnavilor.

2De libertate christiana, respectiv Von der Freiheit eines Christenmenschen.



amănunţită, mai exactă şi mai convingătoare, ediţia în limba germană
a fost mai eficace.

Scrisoarea adresată papei este un document cît se poate de
dubios. Cu toate că Luther îl considera pe papă antihristul,3 în această
scrisoare a încercat încă o dată să explice cine erau de fapt aceia care
abuzau de biserică, cerînd ca papa să intervină. Luther nu realiza încă
situaţia reală, sperînd în ajutorul papalităţii. De aceea i s-a adresat
papei cu „sfinte părinte“, numindu-l chiar „piosul Leon“, mărturisind
că nu a dorit niciodată vreun rău papalităţii, ci doar binele ei. În
acelaşi timp însă, Luther nu renunţa la atacurile sale ferme asupra
curiei romane. Scrisoarea a fost tipărită la 2 noiembrie 1520, fără
anexă. De aceea Luther a fost obligat să scrie o nouă dedicaţie, şi
anume pentru viitorul primar al oraşului Zwickau, Hermann Mühlp-
fort, pe care i l-a recomandat predicatorul acestui oraş, Johann
Egran.

Trei săptămîni mai tîrziu, a apărut Despre libertatea creştinului
(20 noiembrie), fiind a treia lucrare importantă a reformatorului din
anii 1520. Ea era „doar o cărticică, după cum arată şi forma ei, dar,
totuşi, ea cuprinde suma unei vieţi creştineşti dacă-i pătrunzi sensul“.4

Astfel descria Luther caracterul şi importanţa acestei lucrări. Nu este
o „sumă“ în sensul sistemelor teologice medievale, nici un catehism, ci
un rezumat concis a ceea ce reprezintă viaţa şi credinţa creştină.5

„Creştinul este domn liber peste toate, nefiind nicicînd un supus.
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3 Încă de la apariţia primei publicaţii a anului 1520, Către nobilimea germană.
4Scrisoare deschisă Papei Leon al X-lea, p. 151.
5Sumele reprezentau în teologia medievală scolastică un fel de compendiu
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Creştinul este slugă a tuturor lucrurilor, fiind supus oricui.“6 Aceasta
este una dintre cele mai reuşite şi mai originale definiţii a ceea ce
înseamnă libertatea creştină pentru Luther, a felului cum îl înţelege el
pe apostolul Pavel. Libertatea se bazează doar pe credinţă, pe relaţia
vie cu Hristos, pe care Luther o descrie într-un mod impresionant.
Slujirea se bazează la rîndul ei pe dragoste, care vine din credinţă. El
explică în continuare ce înseamnă justificarea prin credinţă şi implica-
ţiile ei pentru viaţa creştinilor, punînd astfel bazele unei etici protes-
tante. Reformatorul se opunea cu fermitate argumentului că, dacă
mîntuirea se putea obţine doar prin credinţa în Dumnezeu, atunci nu
ar conta, de fapt, modul de viaţă al credinciosului. Pentru a clarifica o
dată pentru totdeauna acest argument greşit, Luther a dezvoltat
învăţătura sa despre faptele bune.7

Chiar dacă limbajul şi imaginile folosite de Luther provin din
spiritualitatea mistică, această lucrare reprezintă fără îndoială „un
document unic al gîndirii creştine în general şi al spiritualităţii
protestante în special“.8

Daniel Zikeli

Despre libertatea cres,tinã — Introducere 139

6Despre libertatea creştinului, p. 154.
7Despre libertatea creştinului, p. 15-16.
8Karl Gerhard Steck, Martin Luther Studienausgabe, Fischerverlag, Frank-
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Despre libertatea
cres, tinului

Partea întîi: Scrisoare deschisã Papei Leon al X-lea

Sanctităţii Sale întru Dumnezeu Tatăl, Leon al X-lea, Papă la
Roma, mîntuirea toată întru Domnul nostru Isus Hristos.

Amin.

Sanctitate întru Dumnezeu Tatăl. Lucrarea unor oameni
nevrednici din zilele noastre, precum şi sfada pe care o
port cu ei — iată că am intrat în al treilea an de cînd ea
s-a iscat — mă îndreptăţesc acum să mă gîndesc la tine
şi să mă îndrept spre tine, mai ales pentru că se crede
că tu ai fi motivul de căpătîi al acesteia, aşa că nu pot să

nu mă gîndesc necurmat la tine. Ş-apoi, oricît m-ar ataca unii dintre
linguşitorii tăi necreştini, care-s înverşunaţi împotriva mea fără nici
un motiv, cerînd să-mi apăr cauza în faţa unui conciliu creştin liber al
Scaunului tău, totuşi nu m-am îndepărtat în gînd niciodată atît de
mult de tine, încît să nu-ţi fi dorit mereu şi din toate puterile mele, ţie
şi Scaunului tău de la Roma, tot ceea ce poate fi mai bun, căutînd
scăpare la Dumnezeu, atît cît m-am priceput, cu rugăciuni stăruitoare
şi făcute cu gînd bun. Adevărat este că pe cei care s-au ostenit pînă
acum să ameninţe cu înălţimea şi mărimea numelui tău şi a puterii
tale mi-am propus foarte să-i dispreţuiesc şi să-i dau deoparte. Dar



este ceva aici ce nu cutez să spurc, or acesta este şi motivul pentru
care îţi scriu încă o dată, şi acesta este faptul că observ că sînt
defăimat şi ţinut în nume de rău, pentru că n-aş fi cruţat nici persoana
ta.

Vreau însă să mărturisesc liber şi public că nu ştiu de altceva decît
de aceea că de cîte ori am pomenit persoana ta, de fiecare dată am
spus cele mai cinstite şi mai bune lucruri. Şi dacă, totuşi, uneori n-am
făcut aşa, atunci nu sînt în nici un fel de laudă şi trebuie să întăresc în
plinul cugetului meu judecata pîrîşilor mei, nedorindu-mi altceva,
decît ca nebunia şi răutatea mea să vestească ceea ce e drept, iar
cuvîntul vinovat să fie revocat. Te-am numit un Daniel din Babilon şi
cu cît zel ţi-am apărat nevinovăţia împotriva defăimătorului tău
Silvestru se poate convinge pe de-a-ntregul oricine citeşte ce-am scris.

Reputaţia şi bunul tău nume dobîndit în viaţă sînt cunoscute de
întreaga lume, lăudate şi ţinute la înaltă cinste de prea mulţi mari
cărturari pentru a fi atinse de viclenia cuiva, oricît de mare s-ar ţine.
Nu sînt atît de nerod încît eu însumi să-l atac pe cel pe care toţi îl
laudă; am avut mereu această înţelepciune şi sper ca ea să mă ţină şi
să nu-i atac nici pe cei care, oricum, au pentru toţi o faimă proastă. Nu
mi-e bine cu păcatele altora, dar ştiu că şi eu am o bîrnă în ochi şi,
bineînţeles, nu pot fi primul care să arunce cea dintîi piatră asupra
femeii care preacurvea.

Am atacat aspru, dar doar credinţa necreştină; i-am muşcat pe
potrivnicii mei, dar nu pentru viaţa lor rea, ci din pricina învăţăturilor
şi a protecţiei necreştineşti de care se bucurau; or de toate acestea
nu-mi pare rău, aşa că mi-am pus în gînd să rămîn în strădanie şi
asprime, oricît s-ar răstălmăci acest lucru, mai ales că am pilda lui
Hristos, care-i numeşte pe potrivnicii Lui, tot din aspră strădanie, „fii
de şerpi, făţarnici, orbi, copii ai Diavolului“, iar marele Sfînt Pavel le
zice „copii ai Diavolului“ şi „plini de răutate şi înşelătorie“, pe falşii
apostoli numindu-i „cîini, înşelători şi răstălmăcitori ai cuvîntului lui
Dumnezeu“. Dacă urechi fine şi gingaşe ar auzi aşa ceva, ar spune, de
bună seamă, că nimeni n-a fost mai muşcător şi mai nemilostiv decît
Sfîntul Pavel. Şi oare cine este mai muşcător decît Profeţii? Dar în
vremurile noastre urechile s-au făcut fine şi gingaşe prin mulţimea de
linguşitori stricăcioşi, aşa că de îndată ce nu eşti lăudat în toate, te
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apuci să strigi că eşti muşcat. Şi chiar dacă, altfel, nu ne putem
ascunde de adevăr, încercăm să ne sustragem acestuia prin presu-
puse motive: muşcă, e nerăbdător şi lipsit de modestie. Dar ce rost ar
avea sarea dacă n-ar muşca bine? Ce rost ar avea tăişul sabiei dacă
n-ar tăia bine? Căci Profetul spune: blestemat să fie omul care îndepli-
neşte de mîntuială porunca lui Dumnezeu şi cruţă prea multe.

De aceea te rog, Sfinte Părinte Leon, să primeşti această scuză a
mea şi să mă consideri pe drept unul dintre aceia care nu şi-a propus
să facă vreun rău persoanei tale, şi care n-are altceva în gînd decît
să-ţi dorească tot binele, tu fiind îndreptăţit la aceasta; de asemenea,
să mă consideri ca pe unul care n-a vrut zavistie şi ceartă din pricina
vieţii nelegiuite a cuiva, ci doar din dragoste pentru adevărul Cuvîntu-
lui dumnezeiesc. În oricare altă pricină m-aş da cu drag de-o parte în
faţa oricui, dar Cuvîntul lui Dumnezeu nu vreau şi nu pot să-l părăsesc
sau să-l tăgăduiesc. Dacă cineva are o altă părere sau a înţeles altceva
din scrierile mele, acela se înşeală şi nu m-a priceput bine.

Adevărat este însă că am atacat cu curaj Scaunul de la Roma, zis
Curtea de la Roma, pe care nici tu însuţi şi nici altcineva de pe tot
întinsul pămîntului n-o poate numi altfel decît cea mai rea, fiind mai
păcătoasă decît au fost Sodoma, Gomora sau Babilonul. Şi, după cîte
bag de seamă, răutăţii ei nu i se pot da nici sfaturi şi nici nu i se poate
ajuta. Căci acolo totul s-a prefăcut în disperare şi în fundătură. De
aceea m-a oţărît faptul că, în numele tău şi sub pavăza Bisericii
Romane, bieţii oameni din toată lumea sînt înşelaţi şi jefuiţi; împo-
triva acestora m-am ridicat şi mă voi mai ridica, atîta timp cît în mine
mai sălăşluieşte un spirit creştin. Nu pentru că m-aş potrivi cu
asemenea lucruri imposibile sau pentru că aş nădăjdui să pot rezolva
ceva în cele mai înfiorătoare Sodoma şi Babilon romane, mai ales că
se reped asupra mea atîţia linguşitori furioşi, ci pentru că mă consi-
der un serv îndatorat al tuturor creştinilor, ceea ce implică să-i
sfătuiesc şi să-i previn că, deşi în număr mic şi cu pierderi reduse, sînt
induşi în eroare de către tulburătorii de la Roma.

Căci nu poate să-ţi fi rămas necunoscut nici chiar ţie faptul că de
atîta amar de ani, de la Roma n-a fost trimis în lume nimic altceva
decît pierzania trupului, a sufletelor şi a bunurilor, iar acestor proaste
lucruri li s-au pus în preajmă şi li s-au alăturat cele mai stricăcioase

Despre libertatea cres,tinului 143



pilde, de care oricine îşi dă seama, aşa cum bagă în seamă lumina zilei;
prin aceasta, Biserica Romei, care odinioară a fost cea mai sfîntă, s-a
prefăcut în cuibul de ucigaşi al tuturor cuiburilor de ucigaşi, în casa
tîlharilor peste toate casele de tîlhari, într-un căpătîi şi într-o împă-
răţie a tuturor păcatelor de moarte şi de osîndire, aşa că nu poţi gîndi
unde s-ar putea găsi mai multă răutate, chiar dacă însuşi Antihrist s-ar
ivi pe loc.

Iar tu, Sfinte Părinte Leon, ni te înfăţişezi şi acum ca o oaie între
lupi, ca Daniel între lei şi ca Ezechiel între scorpioni. Ce poţi face tu
singur împotriva atîtor rănitori cruzi? Şi chiar dacă ţi-ar sta în ajutor
trei sau patru cardinali înţelepţi şi cu frică de Dumnezeu, ce-ar
însemna ei într-o asemenea grămadă? Ar fi mai bine să umblaţi la
otravă, mai înainte de a vă apuca să ajutaţi acestei stări. Scaunul de la
Roma s-a sfîrşit, mînia lui Dumnezeu l-a cotropit necurmat. El este
vrăjmaş al conciliilor ordinare, el nu doreşte să i se dea sfaturi sau să
fie reformat, deşi nu pune nici o stavilă firii sale sălbatice şi necreşti-
neşti, pentru a îndeplini cele spuse de mama lui, vechiul Babilon (Ier.
51): „Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Părăsiţi-l!“

Este, de bună seamă, meritul tău şi al cardinalilor că vreţi să
împiedicaţi acest strigăt de durere, dar boala îşi bate joc de leac, iar
calul şi căruţa nu i se mai supun vizitiului. Aceasta este şi pricina
pentru care întotdeauna mi-a părut rău, piosule Leon, că ai devenit
papă într-o asemenea vreme, căci ai fi meritat să fii papă în timpuri
mai bune; Scaunul de la Roma nu e vrednic de tine şi de cei asemenea
ţie, căci spiritul cel rău ar trebui să fie acum papă, el fiind şi cel care a
domnit în Babilon cu mult mai mult decît tine aici.

Ah, dacă ar vrea poate Dumnezeu să te lipsească de cinstea (aşa o
denumesc cei mai stricăcioşi duşmani ai tăi) pe care o ai, lăsîndu-te să
trăieşti dintr-o slujbă bisericească uşoară sau din ceea ce-ţi revine
prin lăsămîntul de la tatăl tău; căci, într-adevăr, cu o asemenea cinste
n-ar trebui să fie slăvit nimeni sau, cel mult, Iuda Iscarioteanul şi cei
de o seamă cu el, care L-au batjocorit pe Dumnezeu, slăvit fie-I
numele. Căci, ia spune-mi, la ce mai eşti de folos ca papă dacă vreun
spurcat şi vreun apucat înseamnă mai mult decît tine şi-ţi tîrăşte în
noroi puterea şi titlul, păgubindu-i pe oameni de bunuri şi de suflet,
înmulţindu-le păcatele şi ruşinea şi astupînd credinţa şi adevărul? Ah,
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tu mult nefericite Leon, care şezi în cel mai de primejdie scaun, cu
dreptate îţi vestesc adevărul, căci nu-ţi vreau decît binele.

Chiar şi Sfîntul Bernard9 l-a învinuit pe Papa Eugeniu, arătînd că
Scaunul de la Roma ar fi fost pe atunci cît se poate de netrebnic,
totuşi, în acele vremuri mai exista buna nădejde a îndreptării. Cu atît
mai mult ar trebui să te învinuim noi, după trei sute de ani, cînd
răutatea şi decăderea au devenit hotărîtoare. Oare să nu fie adevărat
că sub întinsul cerului nu e nimic mai rău, mai veninos şi mai vrednic
de ură decît Curtea de la Roma? Deoarece întrece pe departe necre-
dinţa turcilor; căci este adevărat că Roma a fost înainte poarta
Cerului, iar acum e mestecăul larg deschis al iadului; dar o asemenea
gură, încît, prin mînia lui Dumnezeu, nimeni n-o poate astupa, şi
căreia nici un sfat nu-i mai este de folos, căci cel care i l-ar da ar fi
înghiţit pe loc.

Vezi, aşadar, Sfinte Părinte, acestea sînt cauza şi motivul pentru
care m-am pornit împotriva acestui scaun pestilenţial, căci nu mi-am
propus să lupt împotriva persoanei tale, mai ales că am nădăjduit că
voi găsi la tine îndurare şi mulţămită şi că vei recunoaşte că am lucrat
pentru binele tău cel mai mare, chiar dacă am atacat cu curaj şi
asprime temniţa ta, ba aş zice chiar iadul tău, mai ales că am crezut că
o să vă vină bine şi o să consideraţi drept mîntuire — tu şi mulţi alţii —
tot ceea ce-i îndeamnă pe toţi cei care au chibzuială şi învăţătură să
atace pustiitoarea dezordine a Curţii tale necreştineşti. Căci, adevă-
rat este, toţi cei care-i aduc acestei Curţi suferinţă şi-i provoacă mult
rău nu fac decît un lucru pe care tu însuţi ar trebui să-l faci, adică toţi
cei care îţi fac cu atîta osîrdie de ruşine Curtea Îl cinstesc pe Hristos.
Pe scurt: buni creştini sînt cei care sînt răi credincioşi ai Romei.

Vreau să mai adaug şi altele. N-aş fi simţit în inima mea îndemnul
de a porni împotriva Curţii de la Roma sau de a începe o dispută în
legătură cu ea, căci am văzut că ea nu mai poate fi ajutată şi că ar fi
păcat de cheltuiala şi osteneala puse în joc, aşa că am dispreţuit-o,
trimiţînd o scrisoare de rămas bun şi spunîndu-i: „Adio, dragă Roma,
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n-ai decît să duhneşti în continuare şi să rămîi mereu necurată, aşa
cum ai fost şi pînă acum.“ Şi m-am aplecat în linişte şi pace asupra
studierii Sfintei Scripturi, ca să le fiu de ajutor celor între care mă
aflu. Pentru că în această lucrare n-am fost nefolositor, Diavolul şi-a
deschis ochii şi şi-a dat seama că ar trebui să-l îmboldească pe
slujitorul său Johannes Eccius,10 un duşman aparte al lui Hristos şi al
adevărului, stîrnindu-i netrebnica dorinţă de mărire, aşa că acesta
m-a tîrît pe nepusă masă într-o dispută, surprinzîndu-mă în timp ce
rosteam o vorbă despre papalitate, vorbă care mi-a scăpat din întîm-
plare. Atunci s-a năpustit asupra marelui şi gloriosului bărbat, spume-
gînd şi fornăind de parcă m-ar şi fi prins, zicînd că vrea să cîntărească
şi să stabilească toate lucrurile pentru cinstirea lui Dumnezeu şi ca
ofrandă adusă Sfintei Biserici Romane; ba s-a mai şi umflat ca o
broască şi s-a referit la puterea ta, pe care vrea s-o folosească pentru a
fi recunoscut ca mai marele teologilor din această lume, căci are
convingerea că el înseamnă mai mult decît papalitatea, lăsînd să se
înţeleagă că nu-l interesează care e locul doctorului Luther în ierarhia
bisericească. Deoarece această încercare nu i-a reuşit, sofismul n-are
rost, căci ar trebui să-şi dea seama că şi prin vina sa mi s-au arătat
ruşinea şi infamia Curţii de la Roma.

Lasă-mă acum, Sfinte Părinte, să-ţi spun o dată şi ţie care mi-e
cauza şi să ţi-i arăt pe adevăraţii tăi duşmani. Fără îndoială că ţi-e
cunoscut cum s-a purtat cu mine la Augsburg cardinalul St. Sixti,11

legatul tău — cu adevărat lipsit de modestie şi incorect — ba aş zice
chiar, lipsit de fidelitate; în ce fel de mîini a trebuit să-mi depun, de
dragul tău, cauza ce urma să aducă pace, căci voiam să sfîrşesc
disputa şi să tac, dacă şi potrivnicul meu şi-ar fi ţinut gura, lucru pe
care l-ar fi putut face cu uşurinţă. Dar l-a îmboldit dracul gloriei, de
care se bucură acum în aşa hal, încît a dispreţuit rugămintea mea, ba
şi-a mai permis şi să găsească justificări pentru potrivnicii mei, lor
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lăsîndu-le cît mai întinsă lesa, iar mie cerîndu-mi să revoc, lucru
pentru care n-avea împuternicire. Aşa că s-a întîmplat, prin nesăbuin-
ţa sa făcută cu voie, că problema noastră stă acum mult mai prost,
măcar că atunci se afla pe un drum bun. De aceea, urmarea pe care au
luat-o lucrurile nu este din vina mea, ci doar din aceea a cardinalului
pomenit, care nu mi-a permis să tac, cu toate că-l rugasem anume.
Ce-aş mai putea face acum?

După aceea, a venit domnul Carol von Miltitz,12 şi el un trimis al
Sanctităţii Tale, care, cu multă osteneală, călătorind încoace şi-n colo,
a depus toată străduinţa să aducă din nou lucrurile la locul cel bun,
din care cu aroganţă şi nechibzuinţă le azvîrlise cardinalul; în cele din
urmă a primit şi ajutorul Alteţei Sale, ilustrul principe elector etc.
ducele Frederic al Saxoniei, aşa că s-a izbutit să mai avem cîteva
întîlniri.

Am fost din nou nevoit să înghit ocări, dar am tăcut, pentru că-ţi
onoram numele, acceptînd ca judecata să revină arhiepiscopului de
Trier sau episcopului de Naumburg, ceea ce şi trebuia să se întîmple.
Pe cînd lucrurile se aflau, aşadar, în bună speranţă şi pace, se
năpusteşte cel mai mare duşman al tău, Johannes Eccius, cu disputa
sa de la Leipzig, în care-şi propusese să-l atace pe doctorul Karlstadt;
şi, cu vorbele sale care se întorc după cum bate vîntul, găseşte un
şiretlic să mă acuze că sînt împotriva papalităţii, pornind asupra mea
cu toate steagurile şi oştirile, aşa că pacea pe care ne-o propusesem a
fost complet spulberată.

Între timp, domnul Carol aşteaptă, disputa se desfăşoară, se aleg
judecătorii, dar nu se hotărăşte nimic, ceea ce pe mine nu mă miră.
Căci Eck, cu minciunile, scrisorile deschise şi practicile sale ascunse
pune atîtea beţe în roate, dorind zdrobirea şi prăbuşirea problemei,
încît înspre orice parte ar fi înclinat balanţa, s-ar fi aprins, fără
îndoială, un mare pîrjol, căci el caută faima, nu adevărul. Mai arăt că
întotdeauna am făcut ceea ce mi-a fost în sarcină şi n-am lăsat de-o
parte nimic din ceea ce se cuvenea să fac. Recunosc că din această
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pricină a ieşit la lumina zilei o parte nu mică a faptelor necreştineşti
ale Bisericii Romane, dar aceasta nu din vina mea, ci doar dintr-a lui
Eck, care s-a încumetat la o faptă pentru care n-avea destulă putere,
făcînd de ruşine, în întreaga lume, prin dorinţa sa de mărire, scăde-
rile de la Roma.

Acesta este, Sfinte Părinte, duşmanul tău şi al Scaunului de la
Roma; chiar şi doar din exemplul său poate să-şi dea oricine seama că
nu există duşman mai stricăcios ca linguşitorul. Căci n-a dobîndit prin
linguşeala sa decît o năpastă, pe care n-o poate îndrepta nici un rege.
Acum numele Curţii de la Roma duhneşte rău în întreaga lume.
Cinstea papală este la pămînt, neştiinţa Bisericii Romane are o faimă
rea, de care nu s-ar fi pomenit dacă Eck n-ar fi împins la o parte
propunerea de pace făcută de Carol şi de mine, lucru pe care acum şi
el însuşi îl simte, chiar dacă prea tîrziu şi degeaba, năpustindu-se
asupra cărţii mele; ar fi trebuit să se gîndească la asta mai înainte,
atunci cînd necheza după glorie ca o mîrţoagă răpănoasă în călduri,
necăutînd decît de ale sale, spre marea ta pierdere. El îşi imagina,
vanitosul de el, că eu mă voi teme pentru numele tău, că-i voi lăsa
locul liber şi că voi tăcea (căci, prea cred, nicicînd n-a fost vrednic de
ceea ce se cheamă artă şi îndemînare). Iar cînd a văzut că sînt
resemnat şi că accept să răspund, îl cuprinde tîrzia căinţă pentru
nelegiuirea sa şi bagă de seamă (aşa cum o să mai bage şi altele de
seamă) că este Cineva în ceruri, care li se împotriveşte celor semeţi şi
umileşte spiritul celor prea îndrăzneţi.

Fiindcă prin disputaţie nu se ajunsese la nimic altceva, decît la o
şi mai mare lipsă de a fi demn de cinstire a Scaunului de la Roma,
domnul Carol a venit la părinţii Ordinului meu, cerînd sfat cum ar
putea îngropa şi trece sub tăcere întreaga treabă, mai ales că ea stătea
într-un primejdios pustiu. Şi-au fost trimişi la mine mai mulţi bărbaţi
curajoşi ai acestuia care, pentru că îşi dădeau seama că nu pot obţine
nimic de la mine prin forţă, m-au implorat, Sfinte Părinte, să-ţi
cinstesc persoana şi să arăt printr-o scrisoare nevinovăţia ta şi a mea,
crezînd că întreaga treabă nu este încă pierdută în hău şi deznă-
dăjduită, şi că Sfîntul Părinte Leon o s-o ia în mînă, după cum ne-a
învăţat înnăscuta şi renumita sa bunătate. Iar pentru că eu am dorit
şi am oferit întotdeauna doar pace, pentru ca să mă pot apleca în
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linişte asupra unui mai adînc studiu, am socotit această rugăminte ca
pe ceva drag şi aducător de bucurie, primind-o cu mulţămire, recu-
noscînd de bună voie că mă voi lăsa condus şi că sînt conştient de o
asemenea îndurare care, să sperăm, se va şi întîmpla. Căci pentru nici
o altă cauză n-am lucrat şi n-am protestat cu atîta curaj, vorbe şi
scrieri ca pentru aceea de a-i răpune şi a-i reduce la tăcere pe cei care,
după cum văd, sînt mult mai puţin ca mine.

Aşa că acum, Sfinte Părinte Leon, vin la tine şi, aruncîndu-mă la
picioarele tale, te rog, dacă îţi stă în putinţă, să pui mîna pentru a zidi
un gard, care să-i separe pe linguşitori, care sînt duşmanii păcii, deşi
se prefac a fi pentru pace. Dar nici nu intră în discuţie să-mi revoc
învăţătura, la aşa ceva nici nu trebuie să se gîndească cineva, fie doar
dacă ar vrea să încurce şi mai rău lucrurile; nu sufăr în această
privinţă nici reguli şi nici oprelişti, şi nu-mi retrag cele scrise, căci
Cuvîntul lui Dumnezeu, care-i învaţă pe toţi creştinii libertatea, nu
poate şi nu trebuie pus sub obroc. Acestea două [limba şi scrisul]
dacă-mi rămîn, n-o să mă dau în lături de la nimic din ceea ce mi s-ar
cere, făcînd orice cu bunăvoie şi fără să mă plîng. Sînt un duşman al
sfadei, nu vreau să supăr şi să zădăresc pe nimeni, dar nici pe mine să
nu mă necăjească cineva; iar dacă mă întărîtă, apoi nici eu nu vreau,
dacă e voia lui Dumnezeu, să rămîn fără de cuvînt şi scriere. Ar fi bine
ca Sanctitatea Ta să se ocupe de această ceartă şi s-o stingă cu puţine
şi hotărîte cuvinte, poruncind în acelaşi timp tăcere şi pace, lucru pe
care l-am aşteptat mereu cu rîvnă.

De aceea, Sfinte Părinte, ar fi bine să nu-i mai asculţi pe cei care
îţi picură vorbe dulci în urechi, zicînd că nu eşti om cu adevărat, ci
asemănător lui Dumnezeu, care porunceşte şi dispune de toate. Căci
una ca asta nu se va pomeni nicicînd şi n-o vei trăi nici tu. Tu eşti
sluga tuturor slugilor lui Dumnezeu şi te afli într-o stare mai de
primejdie şi mai nenorocită decît toţi trăitorii de pe pămînt. Nu te
lăsa înşelat de cei ce se ţin în preajma ta, spunîndu-ţi cu făţărnicie că
tu ai fi stăpînul lumii, lume care nu rabdă pe alt creştin, ci doar pe cel
care îţi este supus; şi nu răbda nici pe cei care trăncănesc că tu ai avea
putere în cer, în iad şi în purgatoriu, căci aceia îţi sînt duşmani şi
încearcă să-ţi strice sufletul. Cum spune Isaia: Poporul meu iubit, cei
care te laudă şi te ridică, aceia te înşeală. Se amăgesc toţi cei care îţi
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spun că tu ai fi deasupra conciliului şi a întregii creştinătăţi. Se
amăgesc toţi cei care îţi dau doar ţie puterea de a tîlcui Scriptura.
Căci, cu toţii, nu fac altceva decît să-şi întărească, în numele tău şi al
întregii creştinătăţi, gîndurile lor necreştineşti, aşa cum, din păcate, a
mai făcut spiritul cel rău şi sub atîţia înaintaşi ai tăi. Pe scurt: să nu
creadă nimeni din cei care te ridică, dar nici cei care te umilesc
mereu, că aceasta ar fi Judecata lui Dumnezeu, aşa după cum şi stă
scris: i-a gonit pe cei puternici de pe scaunele lor şi i-a ridicat pe cei
umili.

Vezi, aşadar, cît de diferiţi au fost Hristos şi regenţii Săi, deşi cu
toţii voiau să-I ţină locul, măcar că eu nu sînt chiar sigur că toţi au fost
regenţii Lui. Căci un regent îndeplineşte această funcţie în absenţa
stăpînului său. Dar dacă un papă domneşte în absenţa lui Hristos,
care nu sălăşluieşte în inima sa, oare mai este cu adevărat un regent
al lui Hristos? Căci ce-ar putea însemna o asemenea mulţime decît o
adunătură fără de Hristos? Şi ce-ar putea însemna un asemenea papă
decît un Hristos sfîrşit şi un idol? Cu cît mai bine procedau apostolii
care se numeau şi îngăduiau să li spună doar slugi ale lui Hristos, care
sălăşluia în ei, iar nu regenţi ai celui ce nu era de faţă.

Poate că sînt îndrăzneţ că mă apropii de asemenea lucruri de
seamă, deşi oricine ar trebui să ştie că fiecare scaun regal sau de
judecată este obligat să se aplece în faţa judecăţii tale, aşa cum susţin
nenumăraţi dintre cei mai veninoşi linguşitori ai tăi. Dar aici îl urmez
pe Sfîntul Bernard din scrierea sa către Papa Eugeniu, pe care ar
trebui s-o ştie pe de rost orice papă. Şi n-o fac pentru că sînt de părere
că eu ar trebui să te învăţ, ci doar din curată îngrijorare şi cinstită
obligaţie, care-l îndeamnă cu sîrg pe oricine să bage de seamă şi la
ceea ce-l priveşte pe aproapele nostru, căci, cu siguranţă, sînt aseme-
nea lucruri, or acestea nu ne permit să judecăm dacă e vrednic sau
nevrednic ceea ce facem, ci socoteşte fapta după felul primejdiei şi al
cîştigului în care se află aproapele nostru. Ştiu cum îşi duce traiul
Sfinţia Ta la Roma, ca pe cea mai furtunoasă mare, cu nenumărate
primejdii din toate părţile, vieţuind şi lucrînd într-o asemenea încrîn-
cenare, aşa că-i nevoie mereu şi de cel mai mic ajutor al lui Hristos,
aşa că am considerat neavenit s-o uit pe Măria Ta, înainte de a mă
supune altora cu obligaţia dragostei frăţeşti. Nu vreau să aduc lingu-
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şire într-o asemenea treabă îndreptăţită şi primejdioasă, în care atîţia
nu vor să priceapă că-ţi sînt prieten mai mult decît supus; dar se va
găsi cineva care va înţelege.

La sfîrşit, ca să nu mă înfăţişez cu mîinile goale în faţa Sanctităţii
Tale, îţi aduc o carte, pornită în numele tău, ca bună urare şi început
al păcii şi al bunei nădejdi, din care Sanctitatea Ta îşi poate da seama
cu ce fel de treburi mă ocup, dorind ca acestea să fie şi pline de rod,
dacă-mi vor îngădui necreştinii tăi linguşitori. Este doar o cărticică,
după cum arată şi forma ei, dar, totuşi, ea cuprinde suma unei vieţi
creştineşti dacă-i pătrunzi sensul. Sînt sărac, n-am altceva prin care
să-mi arăt meritele, dar nici tu nu poţi ajuta cu altceva, decît cu
bunuri spirituale. Mă recomand Sanctităţii Tale, rugîndu-L pe Isus
Hristos să te ţină în veac. Amin.

Wittenberg
Sexta Septembris 1520
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